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భవముం:

ఆపదలు వచిచ్చినపక్పడు ధవరతముం, సముంపదలొచిచ్చినపక్పడు ఓరమి, సభలో చకక్కగ మాటల డ చతరత, 

యదద్ధముంలో బాహుబలముం, కరత యముందు అభిరచి, నేరచ్చికవటముంలో ఇషటముం- ఇవనీత ఉతతమల సహజ 
గణాలు.

అకముంపిచే సముంహతముం భసమాన ధమమ్మసస్సహోత అనుధమమ్మ చార
రాగముంచ దోసముంచ పహాయ మోహముం, సముంపజజ న సవిమతత  చిత
అనుపదయననోఁ ఇథ వ హురముం వ స భగవ సమముంజసస్స హోత

ధరమ్మ గరముంధాలు పెదద్దగ చదవక పయన సర, ధమామ్మనత ఆచరణలో పెటటవడవత చాలు: కరకలను, దరషాలను, మోహానత 
వదలపెటట, సముంపరజజన అయ, తన చితాత నత శదద్ధముం చేసకొన, ఇహ-పర లోకలు రముండముంటలోనసూ దననీ అముంటపెటట కకముండ 
ఉముండ శరమణడు అవతాడు.

ఆపదలముందు ధవరతగణ మముంచిత సముంపదలముందు దలమ్మయన
భసూప సభముంతరాళమన బుషక్కల వకచ్చితరతర మాజ బా
హాపట శకతయన యశమనముందనురకతయ విదతయముందు వముం
ఛాపరవకృదద్ధయన, బబ్రకకృత సిదద్ధగణముంబులు సజజనళికన

సముంసక్కకృత మసూలముం
(భరత కృహర) 

తెలుగ అనుసరణ
(ఏనుగ లక్ష్మణ కవి) 
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భరతరతతముం
సరతముంతర  భరతదశనక మొదట నతయశఖ మముంతబ్రగ పనచేసిన డ.  భీమ రావ్ అముంబేదక్కర్
రాజతముంగ  నరామ్మతగ  మనముందరక  సపరచితడు.  చెపక్పలుకటట  "మహర్"  కలానక
చెముందనవడు అముంబేదక్కర్. అముంటరానతనముం కరణముంగ ఎనలన కషాట లక అవమానలక గరవన
భీముంరావ,  తరారత  కలముంలో  పీడత  జతలక  తమవవన  హకక్కలత  అముందముంచిన
మానవతామసూరతగ ఎదుగతాడన, మన వతవసరక పనద అయన రాజతముంగనత తన చేతల
మదుగ అముందముంచి చిరసమ్మరణీయడౌతాడన, అపక్పటల ఎవరరసూ ఊహముంచి ఉముండర.

రామ జ-భీమాబాయ  దముంపతల  పధాతలుగ
సముంతానమవన  భీమ రావ్  అరద్ధరాతబ్ర  పనతముండు
గముంటలక  పటట డట.  అతను  పటటసరక
నక్షతాశలు, గరహాలు ఏమాతరముం సరగగ్గా లవ. తలల
భీమాబాయ  ఈ  పిలలవడ  కరణముంగ
చనపతముందన ఎవరో జతతషక్కలు చెపక్పటముం,

తముండబ్ర,  సోదరలు అముందరసూ అతనత వరగ చసూడటముం..  అటల  మొదలయతయ అముంబేదక్కర్
కషాట లు.  

ఆయన తముండబ్ర రామ జ బబ్రటీష సవనతముంలో సబేదరగ పనచేసవడు.   అయత భీమ రావ్ క
ఐదళళ్ళు వచేచ్చివరకూ బబ్రతకముంద భీమాబాయ. ఆవిడ పయేసరక వళలకనత పధాతలుగ మముంద
పిలలలోలను ఐదుగర మాతరమే బబ్రతకర. ఈ ఐదుగర పిలలలసూ వళల మేనతత దగగ్గార పెరగర-

ఏమముంట తముండబ్ర మళల పెళిల చేసకనతడు. 

భీముంరావ చినతపక్పడు కూడ చాలా శరదద్ధగ  చదువకనేవడు.  బల తెలవిగ ఉముండవడు.



కొతతపలల                                                  6                                                              మే 2017

అయన కలముం కరణముంగ అనేక అవమానలక గరవనడు.   తరగతలో మిగతా పిలలలక
దసూరముంగ,  మసూలగ కూరోచ్చివలసి వచిచ్చిముంద;  నేలమద పరచుకనేముందుక తన జముంపకన
తానే  తెచుచ్చికవలసి వచిచ్చిముంద;  పిలలలముందరసూ నీళల  తాగే కొళాయన అతను మటట కరాదు:

బడలో పనచేస ఉదోతగి ఒకడు అతన కసముం కళాయ తపక్పవడు. ఏనడవన ఆ ఉదోతగి గనక
రాకపత, ఇక ఆ రోజముంతా భీమ రావ్ మముంచినీళల  తాగేక వలలదు! భీమ రావ్ క, కన వళల ఇముంటల
వళలక కన,  మముంగల వళల  ఎవరసూ క్షవరముం చేసవళల  కదు!  భీమ రావ్ జుటట ను వళల అకక్క
కతతరముంచేద. 

అముంబేదక్కర్ క  తొమిమ్మద ఏళల నతపక్పడు,  వళల  అనతతటీ,

మేనలుల ళళ్ళుత  కలసి  మొదటసారగ  రవలు  పరయణముం
చేసాడట.  కొతత  ఇముంగలష బటటలు,  మరస టపీలు,  కొతత
చెపక్పలు,  జర ధోతీలు వసకొన,  మరసిపతనత పిలలలత
చసూసి  అముందరసూ  'ఉనతత  కలముం  వళళ్ళు'
అనుకనతరట.  అయత వళల  రవలు దగగనే అకక్కడ
రవలర  సటషన  మాసటర  వళల  కలముం  అడగి
తెలుసకనతడు.  అముంత-  ఇక  ఎవరరసూ  వళలత
మాటల డముందుక ఇషటపడలదు!  అకక్కడ  ఉనత  ఎదుద్ద ల  బముండల  వళల  ఎవరసూ  వళలన  బళళ్ళులో
ఎకక్కముంచుకలదు!   అత కషటముం  మద,  అకక్కడ పనలకముండ ఉనత  ఒక  బముండవడు ఒకడు
ఎకక్కవ డబుబ్బులక ఒపక్పకనతడు.  కనీ బముండన మటక వళల నడుపకవల-  ఆ బముండన
తను ఎకక్కడు-  తను ఆ బముండ పరకక్కనే నడుససూత వసాత డట! అటల  ఒక రోజముంతా పరయణముంచిన
తరారత వళల ననత పన చేస  'గరగముం'  చేరకనతర వళళ్ళు:  ఆ పరయణముం మొతతముం మద
ఎవరరసూ వళలక ఒకక్క చుకక్క మముంచి నీళల  కూడ ఇచేచ్చిముందుక ఇషటపడలదు!
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ఈ  కషాట లనీత  భరముంచలక,  ఇలుల  వదల  పరపయ  బొముంబాయలో  బటటల  మిలుల లో
పనచేదద్ద మనుకనతడట  భీముంరావ.  అముందుకగను  అతత  పరస్సలో  డబుబ్బులు
దరకతాయోమోనన  వతకడట  కూడ!  అయత  అదకృషటముం  కొదద్ద  అముందులో  ఎకక్కవ
డబుబ్బులు లవ.  "అద క్షణముంలో నక అవమానముం,  సిగగ్గా  అనుభవనక  వచిచ్చినయ.  నేను
పరపయే ఆలోచనను విరమిముంచుకనతను"  అన రాసకనతడయన.  ఈ సముంఘటనత
ఆయనక  చదువల పటల శరదద్ధ కదరముంద.

ఆ తరారత కొనేతళళ్ళుక,  హవ ససూక్కల్ చదువల కసమన ఆయన బొముంబాయ చేరాడు.  అపక్పడు
కూడ అముంటరాన తనముం ఆయనత వముంబడససూతనే ఉముండముంద.  సముంసక్కకృత పముండతలు ఎవరరసూ
అతనక  పఠాలు  చెపక్పముందుక ఇషటపడలదు!  అయత  దన వలల  కూడ  ఆయనక మేల
జరగిముంద: పరర్షియన నేరచ్చికనే అవకశముం చికక్కముంద!!

మన దశముంలో సనతనముంగ వసత నత కలవతవసర బరవక అణగిపయన కలముంలో పటట, అనత
రముంగలలోనసూ వివక్ష ఎదురక్కనత కూడ,  మొకక్కవోన ధవరతముంత తమ వర హకక్కలకసముం
నలబడ,  ఏ  రకముంగ  చసూసిన  అముంటరానతననక  ఎలాముంట  సమముంజసతరమసూ  లదన
నరసూపిముంచిన  మానవతా వద అముంబేదక్కర్.  అముంటరానతనముం  నరసూమ్మలనే  పశతపదకగ అనేక
చటట లను  రసూపముందముంచి,  ఆ  కరమముంలో  వివిధ  దశల  నతయ  విధానలత,  సముంసక్కకృతలత,
చరతరన అధతయనముం చేసి, 'తెలవి ఏ ఒకక్కర సొతసూత కదు'  అన నరసూపిముంచి,  మన దశనక
మారగ్గా  దరర్శనముం  చేసిన  మేధావి,  భరతరతత-  బాబాసాహబ్  డకటర్  భీమ రావ్  అముంబేదక్కర్ 
చిరసమ్మరణీయడు.

అముంబేదక్కర్ జయముంత శభకముంక్షలత,

కొతతపలల బకృముందముం.
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ఐకమతతముం 
సకరణ : పి.వసవి, 8 వ తరగత, జలాల  పరషత్ హవ ససూక్కల్, పెదద్ద పసపల గశమముం.

అనగనగ  ఒక  ఊళల  ఒక  మామిడ  తట
ఉముండద.  నలల చీమలు కొనత,  అముందులో ఒక
పటటను పెటట య. 

ఇలా  ఉముండగ  ఒక రోజు  ఎకక్కడ నుముంచ

ఒక పమ వచిచ్చిముంద, తటలోక. వచిచ్చి, తట
అముంతా కలయ తరగిముంద. అయత అముంతలోక
వరర్షిముం మొదలవముంద.  'ఎట పవల...?  ఎట
ఒకవవప!'  అనుకొన,  అద చకచక చీమలు
పెటట కనత పటటలోక దసూరముంద. 

దముంత  చీమలనీత  భయపడడ య.  గబగబా
బయటక  వచాచ్చియ;  కకవికలవ  పరగలు
పెటట య.  కొనత  చీమలు,  గర డుల   పమ
కముందపడ నలగిపయయ. 

వరర్షిముం   ఆగిన  తరారత  పమ  బయటక

 పదతనక కథ
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వచిచ్చిముంద.  తన  దరన  తాను  ఎట   వళిళ్ళు
పయముంద- 

కనీ తరారత నుముండీ పరత రోజూ రాతరముంతా
చీమల  పటటలోనే  నదబ్ర  పసాగిముంద.  మలల
మలలగ ఉదయముం సమయలోలనసూ ఉముండటముం
మొదలటటముంద.  తరారత  పటటను  మొతాత నీత
ఆకరమిముంచుకముంటసూ అకక్కడ తన నవసానత
ఏరాక్పట చేసకనేముందుక పరయతతముంచిముంద!

చీమలక చాలా బాధ వసిముంద.  వటక ఇద
నజముంగనే  పశణ  సముంకటముం  అయతముంద:

పరతరోజూ వముందలాద చీమలు పమక బల
ఔతనతయ.  చివరక  "ఎలాగవన   పమ
పీడ  వదలముంచుకవల!" అన నశచ్చియముంచు-

కనతయ అవనీత.
తరారత  రోజు  ఎపక్పటలాగే  పమ  చీమల
పటటలోక  దసూరగనే,  బయట   కపలా
కసత నత  చీమలనీత   ఒక  సార   లోపలక
పయనవ.  అనీత కలసి ఒకక్కసారగ పమను
చుటట  మటటనవ.  దనత కసితీరా కటటసాగినవ.
నలల చీమల అయన, అనీత కలసి కటటసరక
పమ  బతతరపయముంద.  నశచ్చిషటముం
అయపయముంద.  కదలలక  పయముంద.

చివరక  అటసూ  ఇటసూ  పరలటముం  మొదలు
పెటటముంద.  అయన  వటనుముండ
తపిక్పముంచుకలకపయముంద:  ఆ  ఇరకలోనే
తనుతకలాడ, చివరక పశణాలు విడచిముంద. 

చీమలనీత  సముంతషముంత  పముండగ
చేసకనతయ.  

బలవముంతడ నకమన
పలువరత నగరహముంచి పలుక్కట మేలా?

బలవముంతమవన సరక్పమ
చల చీమల చేత చికక్క చావద, సమతీ?
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బముంగర నణాల కథ
రచన:వవషషవి రడడ, రషవతలీససూక్కల్ 

అనగనగ  ఒక  ఊళల  ఒక  మసలమమ్మ
ఉముండద.  ఆ  మసలమమ్మక  ఇదద్దర
కొడుకలు.  పెదోద్దడు  మొదుద్ద ;  కనీ  అతన
మనస  మముంచిద.  చినతడు  బాగ
చదువకనేవడు;  కనీ  అతనలో  చాలా
సారరరముం ఉముండద. 

రోజులు,  సముంవతస్సరాలు గడచాయ.  చినతడు
పరక్షలు  పసవ  పటతముంలో  మముంచి  ఉదోతగముం
తెచుచ్చికనతడు.  పటతముంలో  ఉముంటసూ,

అపక్పడపక్పడూ పలలక వచిచ్చి తలలన, అనతను
చసూసి  పయేవడు.   పెదోద్దడు  ఊళళ్ళునే
ఉముండవడు.  వతవసాయముం  చసూసకముంటసూ,
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ఎవరసూ లన పిలలలక వళళ్ళు చదువకనేముంత
వరక చదువ చెపిక్పముంచేవడు;  మసలమమ్మన
కనపెటట కొన ఉముండవడు-

అముందుకన ఊళళ్ళు వళలముంతా అతన గరముంచి
మముంచిగ అనుకనేవళళ్ళు.    
అయన  చినతడక  పెదోద్దడు  అముంట  లక్షతముం
లదు.  పెదోద్దడన చసూసి అససూయ పడవడు.

పెదోద్దడు  మముంచి  కర  ఏముం  చెపిక్పన  గనీ

ఇతను చికక పడవడు. 

ఒకసార  మసలమమ్మక  ఆరోగతముం  బాగ
లకముండ  అయతముంద.  "తను  చనప-

బోతనతద" అన అరరముం అయముందమక.

దముంత  ఆమ  తన  ఇదద్దర  కొడుకలనసూ
చేరబలచి,  తాముంబసూలప  తతతలోముంచి  పద
బముంగర  నణాలు  బయటక  తీసిముంద.

చెరవదు  నణాలసూ  కొడుకలక  ఇససూత
"నయనలారా!  ఇవి మామసూలు నణాలు
కవ.  వటన  మటటలో  పూడచ్చిత,  ఒకక్క
నణముం నుముండ ఒకక్క  మొకక్క వసత ముంద.  ఆ
మొకక్కలత  జగరతతగ  పెముంచముండ-  కొనత
రోజులకలాల  ఒకొక్కకక్క  మొకక్కకూ  ఒకొక్కకక్క
గమమ్మడకయ కసత ముంద. ఆ గమమ్మడకయల
నముండ బముంగర నణాలు ఉముంటయ.." అన
తను  మాటల డముం  ఆపి,  మళళ్ళు  చెపిక్పముంద-

"చసూడముండ  బాబులసూ!  వటన  మ  సారరరముం
కసముం  వడుకవదద్దముండ-  ఇతరలకసముం
ఉపయోగిసత తపక్ప,  ఇవి మ దగగ్గార నలవవ!"

అన చెపిక్ప కనుత మసూసిముంద.  

కొనత రోజులు గడచాయ.  పెదోద్దడు ఆ ఐదు
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నణాలనసూ  నటడు.  ఐదు
గమమ్మడకయలు  వచాచ్చియ.  నలుగ
గమమ్మడ  కయలత   ఆనథాశరమాలక,

పదవళళ్ళుక ఇచేచ్చిసాడు.

ఐదో గమమ్మడకయ నణాలన తనతనే
పెటట కనతడు.  పద  పిలలలత
చదవిముంచేముందుక,  ఊరక  పనకొచేచ్చి  పనులు
చేసముందుక  వటన  వడడు.  అవి
అయపవసత నతయనగ  వటలోలముంచి  మరో
ఐదు నణాలు నటడు.  అవి మొలకతతనవ;
మళళ్ళు నణాలనచిచ్చినవ.

చినతడు  నటన  ఐదు  నణాలు  కూడ
ఐదు  గమమ్మడ  కయలత  ఇచాచ్చియ.  ఐత
సారరరపరడవన చినతడు వటలోన బముంగర
నణాలన ఎవరరక  ఇవరలదు.  వటననతటనీ
నలుగకరాల  చేనులో  తరగి  నటడు.

అయత  ఆశచ్చిరతముం,  ఎనత  రోజులవన  ఏమ
కలదు!  తరవిర చసూసత అకక్కడ తను నటన
నణాలు కూడ లవ! 

చినతబోయన  చినతడక  అమమ్మ  చెపిక్పన
మాటలు  అపక్పడు  గరత కచాచ్చియ.

'ఇతరలకసముం  ఉపయోగిముంచటముం'  అముంట
ఏముంట  కొదద్దగ  అరరముం  అయతముంద  అతనక.

దముంత  చిముంతముంచటముం  మాన,  తనక
చేతెవనముంతలో ఇతరలక సాయముం చేయటముం
మొదలుపెటట డు.  అనత  మముంచితననత
గరతముంచి,  అతనత  సఖతముంగ  ఉముండటముం
మొదలటట డు.  కల  కరమముంలో
అనతదమమ్మలదద్దరసూ  సమాజనక  పనకొచేచ్చి
పనులు చాలా చేసార!
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         బొమమ్మక కథలు 
కొతతపలల 89 లో ఇచిచ్చిన గహ బొమమ్మ గరత ముంద? దనక సక్పముందససూత అరవిముంద ససూక్కలు-

కముంచనపలల పిలలలు రాసి పముంపిన కథలోలముంచి ఓ రముండు కథలు - ఇదగ- చదవముండ !

మముంచి దముంగల కథ
దటటమవన అడవిలో గహ ఒకట ఉముండద.  అద
ఒక  సొరముంగ  మారగ్గాముం.  గహలాముంట  ఆ
సొరముంగముంలో  కొముందర  యవకలు  నవసిససూత
ఉనతర.  నజనక  వళల  చాలా మముంచివళళ్ళు.
ధనవముంతల  దగగ్గార  డబుబ్బులు,  నగలు  దోచేసి,

వటన  పదవరక  దనముం  చేసవళళ్ళు.  అయత
భటలు,  సవనకలు  వళలన  దోపిడీకరలనీ,

తీవరవదులనీ  మదబ్రవసి,  ఏదో  ఒక  విధముంగ
పటట కొన శికముంచాలన శరమిససూతముండవళళ్ళు.
ఈ దముంగల గముంప ఖరచ్చిలకసముం తమక అనుకూలముంగ ఉముండ పరజల మద ఆధారపడవళళ్ళు.
ఇటల  పరజలు సరచచముందముంగ ఇచేచ్చి విరాళాలను,  తామ ధనకలనుముండ దోచుకనే డబుబ్బులీత
రముంటనీ  వళళ్ళు వర వరగ ఉముంచేవళళ్ళు- వట లకక్కలు వటవ.

అయత  అడవిలో  బలాదసూరగ  తరగే  యవకడొకడు,  ఒకసార  వళళ్ళు  గహలోక  వళళ్ళు
మారగ్గాముం కనుకక్కనతడు. వడు చాలా తెలవవనవడు కూడ. గహ దరరానక అవతలగ ఉనత
చెటట  మద మాట వసి,  దముంగలు అముందరసూ ఎపక్పడు బయటక వళాత రో చసూసకనతడు.
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ఆపెవన కపలా వళలక సముందహముం రాకముండ మారవషముం వసకనతడు.  దముంగలు బయటక
పగనే,  తను నేరగ లోనక వళాళ్ళుడు;  లోపల అముంతా తరగి చసూసాడు.  దముంగలు గహలో
దచిన  నగలత,  డబుబ్బులత  పూరతగ  తీసకళళ్ళుకముండ,  ఎపక్పటకపక్పడు  కొదద్ద  కొదద్దగ  ఎతత క
పవటముం మొదలటట డు. అటల  చేసత దముంగలక అనుమానముం రాదనుకనతడు వడు.

అయత దముంగల నయకడద సనశితమవన  బుదద్ధ.  తామ లకక్కపెటట,  దచిన తరారత ఆ
డబుబ్బుల నలవ తగిగ్గాపతనతదన అతనక అనుమానముం రానే వచిచ్చిముంద.  లకక్క సరచసూసకముంట
పెదద్ద  పెదద్ద  మొతాత లోలనే తడ ఉనతద.  దముంత అతను తన అనుచరలనముందరనీ గహమముంద
సమావశపరచి  "మన ఖరచ్చిలకసముం  పరజలు ఇచిచ్చిన  డబుబ్బు  సరగనే  ఉనతద  గనీ,  మనముం
దోచుకొచిచ్చిన  డబసూబ్బు,  నగలసూ  మాతరముం  రోజు  రోజుక  తగిగ్గాపతనతయ.  వటన  'మనక
తెలీకముండనే ఎవరో దముంగలసత నతర'  అన నక అనుమానముంగ ఉముంద.  వళళ్ళున ఎలాగవన
పటట కవల.  రప,  మరాతడు  రముండు  రోజులసూ  ఇకక్కడ  మాట  వసి  ఉముండముండ.  మసూడ
రోజునుముండీ వరముం పట మనముం ఇకక్కడ ఉముండమ కద, ఎలాగసూ?!" అనతడు. 

ఈ మాటలత కూడ చాటగ వినతడు యవకడు. 

ఆ తరారత రముండు రోజుల పట దముంగలు ఆ
చుటట  పరకక్కల  అముంతా  మాట  వసి  ఉనతర
యవకడకసముం. కనీ తెలవిగల యవకడు ఆ
రముండు  రోజులు  అటకసి  తరగి  కూడ
చసూడలదు.   చసూసి  చసూసి  వసారన  దముంగలు
నయకడ  దగగ్గారక  వళిళ్ళు,  "మన  పరయతతముం
ఫలముంచలదు.  ఇపక్పడు  మనముం  వరముం  రోజుల
పట బయటక వళాళ్ళుమముంట మనముం దోచుకనత
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డబుబ్బులు, నగలు అనీత ఆ దముంగ పలు అయపతాయ" అనతర.

దముంగల  నయకడు  చినతగ  నవిర-  "మనముం  ఎకక్కడక  వళళ్ళుటలదు.  అముందరముం  ఈ  రముండు
రోజులసూ  గహలోనే  ఉముంటముం"  అనతడు.  దముంగలక  అతన  పథకముం  అరరమవముంద.  వళళ్ళు
అనుకనతటల  గనే  తరారత  రోజున  బలాదసూర  యవకడు  వచాచ్చిడు.  గహమముందు
ఎవరరసూ కనపిముంచకపవటముంత ఏమరపటగ గహలోక పరవశిముంచాడు;  వడకసమే ఎదుర
చసూసత నత దముంగలక  దరకపయడు. 

దముంగల  నయకడు వడత  "ఒర  నీక ఎముంత  ధవరతముం  ఉముంట  మా దగగ్గార  నగలు డబుబ్బు
దోచుకముంటవ?!  అదముంతా పద పరజలక చెముందలస్సన డబుబ్బు.  దనతముంతా మరాతదగ తరగి
ఇచెచ్చియత" అనతడు. 

బలాదసూర యవకడు డబుబ్బు నగలు తరగి ఇచిచ్చి "అయత ననుత క్షమిముంచముండ.  నేను ఏదో 
దురస  తనముంతట  ఈ  డబుబ్బును  దోచుకనతనుగనీ,  అట  తరారత  చాలా  పశచ్చితాత ప
పడడ ను.  మర చేసత నత మముంచి పనులు నక తెలుస. ననసూత మలో ఒకడగ ఉముండనవరముండ"

అనతడు.

దముంగల నయకడు ఒక క్షణముం ఆలోచిముంచి, 'సర'ననతడు.

రచన: శరణత, ఎనమిదవ తరగత, అరవిముంద ససూక్కల్

సొరముంగముం కథ
కసల రాజతముం,  శకృముంగరాజతముం రముండూ ఇరగ పరగ రాజతలు.  కసల రాజు శముంతవరమ్మ
ఉతతమడూ, సౌమతడునసూత. పరజక్షేమముం కర, జనరముంజకముంగ పరపలముంచేవడు.  ఇక శకృముంగ
రాజతధిపత గణసనుడు కకౄరడు.  అతన రాజతముంలో హముంస,  కటతరముం అధికముంగ ఉముండవి.

శముంతవరమ్మన  ఏమ చేతకన చవటగనసూ,  దదద్దమమ్మగనసూ భవిముంచిన గణసనుడు,  ఒకసార
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కవలముం  రాజతకముంక్షత  కసల  మదక  దముండతాత డు.   దనక  పరరణనచిచ్చిముంద  రణధీరడనే
గసూఢచార:

రణధీరడు ఒకసార మారవషముంలో కసల సమపముంలోన అడవిలో తరగతసూ,  ఆసకతకరమవన
దకృశతనతకదనత గమనముంచాడు.  కసల రాజు శముంతవరమ్మ,  మర కొముందర సవనకలు సాధారణ
పౌరల  మాదర  దుసత లు  ధరముంచి,  ఒక  గహమముందు  నలబడ  ఉనతర.  శముంతవరమ్మ
పరమాయముంచగ ఆ సవనకలు గహక అడుడ గ ఉనత బముండనకదనత తొలగిముంచార.  ఆపెవన
అముందరసూ గహలోక వళిళ్ళు బముండను తరగి అడుడ గ నలపర.  అటపెవన ఆ రోజముంతా ఎవరరసూ
బయటక రాలదు!

వకబు చేసిన రణధీరడక చాలా మఖతమవన
సవనత  రహసతముం  ఒకట  తెలసిముంద:  గహనుముండ
కసల  రాజ  భవననక  ఒక  సొరముంగ  మారగ్గాముం
ఉనతద.  శముంతవరమ్మ,  అతన మఖత అనుచరలు
మాతరమే  ఆ  మారాగ్గానత  వడతార.  పరజల
కషటసఖాలను కనుగొనేముందుక నలకొకసార ఆ
మారాగ్గానత ఉపయోగిసత ముంటడు శముంతవరమ్మ. 

దనత  ఉపయోగిముంచుకముంట శకృముంగరాజత సవనతలు సనయసముంగ కసల రాజ భవననక
చేరకగలవన,  కసల  రాజతముం  తమ  పరముం  అయపతముందనీ  ఊహముంచిన  రణధీరడు,  ఆ
రహసాతనత  తమ  రాజుక  చేరవసాడు.   తక్షణముం  యదద్ధముం  పరకటముంచాడు  గణసనుడు.

మరసట రోజుకలాల  శకృముంగరాజత సవనతలు కసల రాజతపటముంచులోల మోహరముంచాయ.

'జననషటముం  కలగిముంచే  యదద్ధముం  వదద్దముం'టసూ  సముంధి  పరతపదనలు  పముంపడు  శముంతవరమ్మ.  ఐత
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గణవరమ్మ  దనక  అముంగకరముంచలదు.  ఏద  ఏమవన  యదద్ధముం  తపక్పదన,  కపడుకవటముం
చేతకకముంట కసలను అపక్పగిముంచి పశణాలు కపడుకొమమ్మనీ కబురముంపడు.

యదద్ధముం  తపక్పదన గరహముంచిన శముంతవరమ్మ   తమ
సవనకలతటీ,  పరజ  పరతనధులతటీ  మాటల డ,

వరలో  ఉతతజముం  నముంపడు.  "విజయమా!

వరమరణమా!!"  అన  అతనచిచ్చిన  సముందశముం
సవనకలముందరలోనసూ ఆవశనత రగిలముంచిముంద. "పరత
కసల పౌరడూ ఒక వర  సవనకడు"  అముంటసూ
శకృముంగ  రాజత  సవనతలను  ఊరసూరా  ఎదురక్కనే
వతహానత రచిముంచార కసల పరజలు.

దముండయతరలో  భగముంగ  కసలలోక
పరవశిముంచబోయన  శకృముంగరాజత  సవనతలక
అడుగడుగన  ఆటముంకలు  ఎదురయతయ.

చివరక  ఎలాగ ఒకలాగ గహ మఖదరరానత
చేరకనత   సవనతముం  యవతసూత  రణధీరడ పశతాస్సహముంత చకచక గహలోక పరవశిముంచిముంద.

"ఇటల  దసూర  అటల  తలతాముం,  కసల  రాజ  భవనముంలో!"  అనుకన,  గణసనుడత  సహా
అముందరసూ ఉతాస్సహముంగ లోనక దసూర,  గహ తలుపలు మసూసారో,  లదో-  అనతవవపలనుముండీ
బాణాల వరర్షిముం కరసిముంద. బయటక వళళ్ళు దర దరకక, బాణవరార్షినత ఎదురోక్కలక, శకృముంగ రాజత
సవనతముం మొతతముం అముంతరముంచిపయముంద!

అటపెవన శముంత వరమ్మ పలనలో రముండు రాజతలసూ పరగత బాట పటట య!!

వి. వముంశీ కకృషష, ఎనమిదవ తరగత.
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చినతడు-జమముందర కూతర
మసూలముం : ఆముంగల జనపద కథ
సకరణ, అనుసరణ:రవితజ, 6 వ తరగత, వికస విదతవనముం, పరముంక, విజయవడ, కకృషాషజలాల .

అనగనగ ఒక ఊళల రామ,  సోమ,  రాజు
అనే  మగగ్గార  అనతదమమ్మలు  ఉముండవర.

వళళ్ళులో  అనతలు  రామ,  సోమ  ఒక
జటట గ  ఉముండవళళ్ళు.  ఒముంటరగ,  తనే
'రాజు'  అనతటల  సముంతషముంగ  ఉముండ
తమమ్మడు రాజు అముంట వళిళ్ళుదద్దరక  అసస్సలు

ఇషటముం ఉముండద కదు. 

ఒక రోజు వళల ననత పలముం పనక వళాళ్ళుడు-

చసూడగ  మముందు  రోజు  రాతబ్ర  ఎవరో
దముంగలు పెవర కసినటల  అనపిముంచిముంద. 

ఆయన ఇముంటక వళిళ్ళు కొడుకలు మగగ్గారనీ
పిలచి,  "ఒర!  పిలలలసూ!  పగలముంతా పలముంలో
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ఉముండీ ఉముండీ అలసి పయ వసాత ను.  మళళ్ళు
రాతబ్రపూట కూడ కపలా కయలముంట న
వలల  కదు.  ఇకనుముండీ  మర  రాతబ్రళలలో
కపలాక  వముంతలు  వసకముండ.  మన
పెవరను కసత నత  దముంగ ఎవరో కనపెటటముండ"

అనతడు. 

"నీకముందుక ననత! నేనునతను కద"

అనతడు పెదద్ద  కొడుక రామ.   ఆ రోజు
రాతబ్ర  చీకట  పడుతసూముండగనే  అతను
పలానక వళాళ్ళుడు గనీ,  అకక్కడ వచే చలలట

గలక  ఒకక్క  గముంట సప కూడ మేలుకొన
ఉముండలకపయడు. అతను అటల  ఒకవవపన
హాయగ  నదబ్రపతముంట  ఎవరో  దముంగలు
వచిచ్చి  పలముంలో  మరో  చెకక్కను
కససకనతర.

పదుద్ద నే అతను నదబ్రలచి ఇముంటక వళిళ్ళు "నేను
రాతబ్ర ఒకక్క కనుక కూడ తీయలదు- కనీ
ఏముం  మాయో  ఏమో,  ఎవరో  కొరకనటల
పలముం  ఒక  మసూలముంతా  నలగి  ఉముంద"

అనతడు.  వళల  ననత  వడన  తటట  తటట
అలసిపయ ఊరకనతడు.

రముండ రాతబ్ర  కగనే రముండ వడు సోమ-

తను కూడ అనత లాగే "నీకముందుక ననత!
నేనునతను  కద!"  అముంటసూ  కడుపనముండ
అనతముం  తన  పలానక  చేరకనతడు.

పలముంలో  ఒక  మసూలన  మముంచె  కటట కొన
కూరచ్చినతడు.  నదబ్ర  రాకముండ  కళళ్ళుక
పెటట కనేముందుక కొనత కలపక్పలు కూడ వముంట
తీసకళాళ్ళుడతను.  కనీ  వటన  వటనీ
వడకనే  మర,  ఎపక్పడు  పడుకనతడ,

పడుకన నదబ్రపయడు!  ఆ రోజున పలముం
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ఇముంకొముంచెముం నలగిముంద.

మసూడ  రాతబ్ర  వచిచ్చిముంద.  "నీవలల
ఏమౌతముందల  రాజూ!  ననతనే  పనవర"
అనతర  అనతలదద్దరసూనసూ.  అయన  రాజు
వళల ననతత చెపిక్ప పలానక బయలు దర
పయడు.  ఒక  కజజకయ,  కొనత
మరకలు  జేబులో  పెటట కొన   పయ,

నదబ్రవచిచ్చినపక్పడలాల  ఒకక్క  మకక్క
కొరకతసూ  కూరచ్చినతడు.  అముంతలోనే
ఎవరో  పెవర  దగగ్గారక  వసత నత  శబద్దముం
వినపిముంచిముంద.  "ఎవరా?!"  అన  బయటక
వళిత  ఎవరో  మరగజుజ  మనష  ఒకడు
వముంగన పెవర కసత నతడు! 

అపక్పడు రాజు పరగతత కముంటసూ వళిళ్ళు అతన
కళళ్ళు పటటసకనతడు.  "ననుత వదలయ!

ననుత  వదలయ!  ఇముంక  నేను  నీ  పెవర
కొయతను-  ననతదల  పెటట !"  అన
మొతత కనతడు మరగజుజ  వడు. 

"సరల  పపముం!  పటటవడు"  అన  వదల
పెటట డు రాజు.

అపక్పడు ఆ మరగజుజ వడు సముంతషపడ,

రాజుక పద బముంగర నణాలు ఇచిచ్చి, "ననుత
అడకక్కముండనే  మ  పలముంలోముంచి  పెవర
కసినముందుకగను  ఇవిగ,  ఇవి  మక!"

అనతడు.  "అముంతకదు-  నేను  అడగగనే
ననుత  వదలసావ  కద,  అముందుకన
మనదద్దర ముం ఇపక్పడు సతహతలముం ఐపయముం!

నీక  ఎపక్పడవన  న  సాయముం  కవలముంట
ఇదగ,  ఈ  ఉముంగరానత  రదద్ద,
'చీముంచాముంచాముంచీముంబుష' అముంట చాలు- నేను నీ
మముందు  పరతతక్షమౌతాను!"  అన  చెపిక్ప
బుడుముంగన మాయమవపయడు. 

"మన ఊర జమముందరక మన పెవర చాలా
నచిచ్చిముందట.  వళల మనష ఎవరో వచిచ్చి పెవర
కసకముంటనతడు.  ననుత  చసూసి,  ఇదగ
ఈ  ఐదు  బముంగర  నణాలు  ఇచిచ్చి
పయడు"  అన ఆ డబుబ్బులత  వళల  ననత
చేతలో  పెటట డు  రాజు.  ననత  రాజున
మచుచ్చికనతడు గనీ, అనతలదద్దరక వడముంట
ఇముంక చాలా కపముం వచిచ్చిముంద.

అముంతలో వళల  ఊర జమముందర టమక
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వపిముంచాడు:  అదమిటముంట,  "న  కూతర
ఒక  ఒముంట  సతముంభముం  భవనముంలో  కూరచ్చిన,

అదద్దముంలో  నముంచి  బయటక  చసూససూత
ఉముంటముంద.  తన వలక ఒక వజశల ఉముంగరముం
ఉముంటముంద.  గరరముంమదకక్క వచిచ్చి ఎగిగ్గార దసూక
ఆ  ఉముంగరానత  ఎవరవత  అముందుకముంటరో
వళళ్ళుక  న  కూతరనచిచ్చి  పెళిళ్ళు  చేసాత ను"

అన. 

జమముందర  కూతరముంట  అముందరక  ఇషటమే
కద,  అముందుకన  ఊళలలో  పెళిళ్ళుకన
కరరవళళ్ళు  అముందరసూ  బయలుదర
పయర.  రామ,  సీను కూడ గరాశలకక్క
బయలుదరార, పటీలో  పలొగ్గానేముందుక. 

"అనతలసూ!  నక  కూడ  ఒక
గరాశనతవరరసూ?!"  అన  అడగడు  రాజు.

కనీ  వళిళ్ళుదద్దరసూ  వటకరముంగ  నవరర.

"నీకముందుకరా?!  జమముందర  కూతరత
నీకముం  పన?!  నీ  మరక  బటటలు  చసూసత
అకక్కడక ఎవరరసూ రానవరర అసలు. నువర
పలముంలో దముంగలత పటట కముంటసూముండు,  మేముం
పయ  జమముందర  కూతరన  పెళిళ్ళు

చేసకొసాత ముం"  అన ఇకలససూత,  వడక గరాశనత
ఇవరకముండనే వళిళ్ళు పయర. 

కసప ఆగక రాజుక ఒక ఐడయ
వచిచ్చిముంద.  "ననత!  నేను  పటటగొడుగలు
ఏరకొసాత ను"  అన  చెపిక్ప,  పలముంలోక  వళిళ్ళు
'చీముంచాముంచాముంచీముంబుష' అనతడు.

అముంత!  మరగజుజ  మనష
పరతతక్షమయతడు.  "నమసత  రాజూ!  ఏముం
కవల నీక?" అనతడు. 
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"నక  ఒక  జత  రాజులాల ముంట   మముంచి
బటటలు,  ఒక  మముంచి  పముంచకలాతణ  గరరముం
కవల- ఇవరగలవ?" అనతడు రాజు. 

"ఓనోఁ  తపక్పకముండ  ఇసాత ..  దనదమముంద?"

అన మరగజుజ వడు చేతలు తపక్పగనే అవి
పరతతక్షముం అయతయ. 

రాజు మరగజుజ క ధనతవడలు చెపక్పకొన,

ఆ  బటటలు  వసకొన  గరరముం  మద
జమముందర దగగ్గారక బయలుదర పయడు.

అకక్కడ  చేరనవళలముంతా  ధగధగ
మరసిపతనత  రాజున  చసూసి  'ఎవరో
రాజకమారడులా  ఉనతడు-  ఈ  గరరముం
పముంచకలాతణ  కవచుచ్చి-  బల  ఉముంద'

అనుకనతర.  వడన రామ,  సీను కూడ
గరత  పటటలదు!

కొముంచెముం  సపటక  పటీ  మొదలవముంద.

జమముందర కూతర ఒముంట సతముంభముం మేడ
మద  కూరచ్చిన,  అదద్దముంలోముంచి  బయటక
చసూసత నతద.  ఆమ  చేతలు  మటక
కటకలోముంచి  బయటక  పెటటముంద.

దసూరముంనుముండ పరగతత కొన వచిచ్చి,  గరాశనత
ఎగిరముంచి,  ఆమ  వలక  ఉనత  ఉముంగరానత
అముందుకవల!

అద  వినగనే  అకక్కడ  చేరన
యవకలముందరసూ చపక్పగ అయపయర.

వళలముంతా  గరాశలత  దసూకముంచార  గనీ,

ఎవరరసూ  అముంత  ఎతత క  ఎగరనే  లక
పయర.   చివరక,  మన  రాజు  లచి,

పముంచకలాతణ వప నమిర,  వగముంగ పరగ
పెటటముంచాడు.   మరప  వగప  ఆ  గరరముం
తటలున  కటక  అముంత  ఎతత క  ఎగిరముంద!

దన  మద  హుముందగ  కూరచ్చినత  రాజు
జమముందర కూతర చేతకనత ఉముంగరానత
సనతతముంగ  అముందుకొన,  ఈక  దగినటల
అలవోకగ  నేలమదక  దగడు!

చసూససూతనతవళలముంతా  ఆశచ్చిరతముంత  చపక్పటల
చరచార.

అటల  జమముందర కూతరత పెళిళ్ళు చేసకనత
రాజు  కొముంతకలానక  తనే  జమముందర
అయతడు. మముంచి పర తెచుచ్చికనతడు.
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కకృతజజత
సకరణ, కథనముం: ఆర్. అఖల, ఏడవ తరగత, బబ్రలయముంట్ పబలక్ ససూక్కల్, జహీరాబాద

అనగనగ ఒక అడవి అముంచున 'అశరరాజపరముం' అనే ఊర ఒకట ఉముండద. ఒకసార ఆ
అడవిలో తరగే గరరముం పిలల ఒకట, తన తలల నుముండ విడపయ, ఒకక్కత నడుచుకముంటసూ
ఆ ఊళలక వచిచ్చిముంద. గశమసత లక ఆ గరరప పిలల చాలా నచిచ్చిముంద.  వళళ్ళుముందరసూ దనత
దయత  సాకర.  వముంతలవరగ  ఆహారముం  పెటట,  పెముంచార.  దనత  ఎవరరసూ  ఏమ
అనేవళళ్ళు కదు. అద ఆ ఊరముంతా తరగతసూ, అముందరనీ శరదద్ధగ గమనససూత ఉముండద.
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ఒకసార బముందపట దముంగలు కొముందర ఆ ఊరన దోచుకనేముందుక పథకముం వసార.

భిక్షగళల వషాలు వసకొన, పగలముంతా ఊళళ్ళు తరగర. 

అటల   తరగతసూ  ఊర  తీర  తెనుతలీత,
వధులీత,  దరలీత,  ఊర సముంపదనీ అముంచన
వసకనతర. 

ఎనతడూ లనద ఇముంత  మముంద  బచచ్చిగళళ్ళు
వచిచ్చి హడవిడగ తరగటనత చసూసి ఊళళ్ళు
ఒక మసలాయనక అనుమానముం వచిచ్చిముంద.

వళల  వళిలపయక,  ఆయన
ఊళళ్ళువళలముందరనీ  పిలచి,  "నకముందుక
అనుమానముంగ ఉముంద..  ఊళలక ఒకక్కసారగ

ఇముంతమముంద బచచ్చిగళళ్ళు రావటముం చసూసత, ఇదముంతా బముందపటల పనేమో అనపిసోతముంద. ఏద
ఏమవన మనముం అముందరముం ఈ రముండు మసూడు రోజులసూ  బాగ మలకవగ ఉముండల"

అన చెపక్పడు. 

ఊళళ్ళు జనలు భయపడడ ర: "వళలన మనముం ఏముం ఎదరముంచగలముం?  వళల దగగ్గార ఏవవో
ఆయధాలు ఉముంటయయ"  అన,  ఎవరక వళళ్ళు ఊర విడచి పెటట  పయేముందుక
ఏరాక్పటల  చేసకసాగర.

ఇదముంతా చసూసిన  ఆ  గరరముం  కలవర  పడముంద.  ఇనతళసూళ్ళు  తనను పరమగ సాకన  ఆ
ఊరవళలన  ఎలాగవన కపడలనుకనతద.  రాతబ్ర  కగనే ఊర పలమేరలోల  అముంతట
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టకటక తరగటముం మొదలు పెటటముంద. 

ఆ  రోజు  రాతబ్ర  దోచుకనేముందుక  వచిచ్చిన
బముందపట  దముంగలు   దసూరముం  నుముండ
గరరప  డకక్కల  చపక్పడు  వినతర-

"రాజసవనకలు పహరా కసత నతరలల ఉముంద.

దరకత మన పన అముంత!" అన భయపడ,

అట  నుముండ  అట  వళిలపయర.  అటల
కొనతళల పట పరత రోజూ వళళ్ళు రావటముం,

గరరప  డకక్కల  చపక్పడు  విన  వనకక్క
పవటముం  జరగిముంద.  చివరక  విసగొచిచ్చి,
వళళ్ళు  వర వవపక బయలుదర పయర! అటల  గరరముం తనను సాకన ఊర రణముం
తీరచ్చికనతద!

సారగతముం!

కొతతపలలలో  పిలలల రచనలక పశధానతత ఉముంటముంద. ఈ పసతకముంలో దదప సగముం కథలు పిలలలు 
రాసినవి; మిగిలనవి పిలలలకసముం పెదద్దలు రాసినవి.  బొమమ్మలు  వసిన  వళళ్ళు   మటక    యవకలు. 

పిలలలను కలవటముం, వళలత తెలుగలో కథలు  రాయముంచటముం, బొమమ్మలు వయముంచటముం, వళళ్ళు  పముంపిన 
కథలత,  బొమమ్మలత  సరదదద్ద  మిగతా పిలలలముందరక  నచేచ్చిటల   పసతకలుగ తయర చేయటముం, 

దనకసముం ఓపెన  సోరస్స  ఉపకరణాలను వడటముం, కథలత అముందరసూ ఉచితముంగ చదువకనేటల   
ఇముంటరతట్ లో  పెటటటముంతపట,  కొనత   పరతలు  అచుచ్చి వయటముం  మాక   ఇషటముం. అముందర  మేలసూ  
కర  చేస   ఈ పనలో  మరసూ పలుపముంచుకముండ.  పిలలల  కథల పరపముంచానక   సారగతముం !
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మాటల డ పరర
కొనత కథలు ఇదగ, ఇటల  గముందరగళముంగ ఉముంటయ…!

సకరణ, కథనముం: అజయ , రషవతలీ ససూక్కల్ 

ఒకసార ఓ వటగడు అడవిలో తరగతసూ
ఒక పదను చసూసాడు. 

ఆ  పద  మాటన  అతనక  ఒక  పరర
కనబడముంద. 

వటగడు  పరరను  చేతలో  పటట కొన
తపక్పతసూ  "ఆశచ్చిరతముంగ  ఉముంద!  ఇకక్కడ

ఎమకలు  ఏమ  లవ;  ఒటట  పరర  మాతరముం
ఉముంద!  ఇద  ఎలా  సాధతముం?"అనుకొముంటసూ,

ఊరకనే  "ననుత ఇకక్కడక ఎవర తెచాచ్చిర,

పరర?!"అన అడగడు. 

ఆశచ్చిరతముంగ,  ఆ పరర మాటల డముంద:  "ననుత
మాటల తెచాచ్చియ, ఇకక్కడక!" అనతద. 
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వటగడు  భయముంత  వణక  పయడు.

పరరను  తటలున  ఆ  పదలోక  విసిరసి,

వగరచ్చికముంటసూ అడవిక అడడముం పడ పరగ
పెటట డు. 

అటల  పయన వడు నముండు సభలో కొలువ
దర ఉనత రాజుగర దగగ్గారక చేరకనే వరకూ
ఆగలదు.  ఏవవో  రాజత  వతవహారాలత
తలనపిక్పగ  ఉనత  రాజు  అతనత  చసూసి
"సముంగతముంట?" అన అడగడు. 

వటగడు ఆయన దగగ్గారక  పయ నలబడ
గసగసగ చెపక్పడు: "అయత!  నేను మా
ఊర  పరకక్కనునత  అడవిలో  ఇముందక   ఒక
పరరను  చసూసాను.  ఎముండపయన  మనష
పరర అద. ఒక పదలో ఇరకక్కన ఉముండముంద.

నేను  దనత  చేతలో  పటట కగనే  అద
మాటల డముంద:  తమర  గరముంచి  అడగిముంద!

తమర తలలదముండుర లలా ఉనతరన అడగిముంద!

దముంత నక భయముం వసిముంద. దనత అకక్కడ
పడసి  నేరగ  తమర  దగగ్గారక  వచేచ్చిసాను.

దయచేసి  తమర  నత  రముండ.  ఆ  పరర
సముంగతదో తలచ్చిముండ" అన.

రాజు  గరక  చికక  వసిముంద.  ఆయన
అనుకనతడు  "నక  తెలవి  వచిచ్చిన
నటనుముండ ఎవరరసూ ఇటల ముంట చెతత  కబుర
పటట కొన  న  మముందుక  రాలదు.  పరర
మాటల డుతనతదన ఇముంత ఉషారగ చెపిక్పన
వడు  ఒకక్కడూ  లడు.  వడొకక్కడక  అముంత
ధవరతముం, అముంత తెగవ!" అన. 

బయటక  మాతరముం  ఆశచ్చిరతముం  పరకటముంచి
"అవన?!" అనతడు.  అన,  వముంటనే ఇదద్దర
సవనకలను  పిలచి  వటగడన  చసూపిససూత,
"ఇదగ,  ఈ వటగడు  'పరర మాటల డముంద'

అన చెబుతనతడు.  ఇతన వముంట వళళ్ళుముండ.

ఇతను  చెపిక్పముంద  నజమవత  తనను  ఇముంటక
పముంపిముంచి,  ఆ  పరరనేదో  ఇకక్కడక  పటట క
రముండ.  లకముంట  వడన  చముంపసి  అకక్కడ
పడయముండ" అనతడు.

సవనకలదద్దరనీ  వముంట  బెటట కొన  వటగడు
అడవిలో  తనత  మాటల డన  పరర  దగగ్గారక
వచాచ్చిడు. "మాటల డు, పరర! ననుత ఇకక్కడక
ఎవర తెచాచ్చిర?"  అనతడు.  పరర చపక్పడు
చేయలదు.  వటగడు  ఎనత  రకలుగ



ఇముంగలష మడయముం!

డకటర్: బాబసూ! ఏద నీ నర చసూపిముంచు అ, ఆ.. అను”

పకక్కనే ఉనత తముండబ్ర: “మా వడు ఇముంగలష మడయముం అముండీ అ, ఆలు రావ.

నదబ్ర ఎకక్కడ?

 సబాబ్బురావ: డకటర్ గరసూ.. ఈ మధత సరగ నదబ్ర పటటడముం లదు. మముంచి మముందులమవన..

డకటర్: చసూడముండ.. నదబ్ర పటటడనక మముంచి వతావరణముం అవసరముం. చకక్కన మతతట పరప, ఎతె త్తైన 
దముండుల , సగముంధ భరతమవన అగరబతత పగలు, నీలముం రముంగ కముంత బలుబ్బు, కటకలు మముంచి కరటనుల  
వసకముంట నదబ్ర దనముంతట అద వసత ముంద.

సబాబ్బురావ: కనీ అఫీసలో ఇనత వసతలు ఏరాక్పట చేసకవడనక వలు కదమో డకటర్...

మనలత మనముం దరషముంచకకముండ ఉముండటమే మన పరథమ కరతవతముం. ఎముందుకముంట, అభివకృదద్ధ 
చెముందలముంట మొదటగ కవలసిముంద ఆతమ్మవిశరసముం.

-వివకనముందుడు
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అడగిన,  ఎముంత  పశధేయపడన,  ఇక  అద
నర విపక్పనే లదు!

సవనకలు  ఇదద్దరసూ  వటగడకసి  జలగ
చసూసార.  కొదద్ద  సప  తటపటయముంచిన,

చివరక  వళళ్ళులోన  రాజభకత  గలచిముంద.

వటగడన అకక్కడకకక్కడ చముంపి పడసార. 

కొనత  ఏళళ్ళు  తరవత వర  ఒక  వటగడు..

మళళ్ళు  ఆ  పద దగగ్గారక  వచాచ్చిడు...  పరరన

చసూసాడు... ఆశచ్చిరతపయడు.. 

తను  కూడ  పరరన  అద  పరశత  వశడు.

"ననుత  ఇకక్కడక  ఎవర  తెచాచ్చిర  పరర?!"

అన.

ఆశచ్చిరతముంగ,  వటగడ పరర నర విపిక్పముంద:

"ననుత  మాటల  ఇకక్కడక  తెచాచ్చియ"

అనతద…!

నవర!

ససూకత!
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పరన యకత
బదద్ధకప సిముంహాలు అత తెలవిక పత ఇటల నే అవతముంద- తెలవవన ఏనుగలు, ఎలుగబముంటల  వటక బుదద్ధ
చెపక్పలస్స వసత ముంద.

అనగనగ  ఒక   అడవిలో   ఒక  సిముంహముం
ఉముండద.  అద  చాలా  పగరబోతద,

బదద్ధకపద  కూడను.  ఒకరోజున  అద
తీరకగ  కూరచ్చిన  ఆలోచిససూతముంట  గొపక్ప
ఆలోచన  ఒకట  వచిచ్చిముంద  దనక.  వముంటనే
అద  అడవిలోన  జముంతవలనతటతటీ
సమావశముం  ఏరాక్పట చేసిముంద. 

గముంప  కూడన  జముంతవలత  చెపిక్పముంద:

"ఒకవవపన  నేను  మ  అముందరక  రాజుగ
ఉముంటసూ,  మరోవవపన  మిమమ్మలత  తనటముం
అదోలా  అనపిసత నతద.  అముందుకన  నేను
ఇముందక  ఒక  నరషయముం  తీసకనతను.

ఇకమద   నేను  ఎనతడూ   మాముంసముం
మటటను.  అముంతకదు-  ఇవలట నుముండ మన
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అడవిలో  వటను  పూరతగ  నషేధిసత నతను.

మరముంతా  సఖముంగ,  పరశముంతముంగ
బబ్రతకొచుచ్చి" అముంటసూ  సభను  మగిముంచిముంద.

వరర జముంతవలనీత చపక్పటల  కొటట పముండగ
చేసకనతయ.  "ఇవలటనుముండ  అడవిలో
సారతముంతరర్వ్యముం" అన చెపక్పకనతయ.

అకక్కడనుముండ గహక చేరగనే సిముంహముం తన
మముంతబ్ర నకక్క వవపక తరగిముంద- "ప-  ఏవవన
మాయమాటలు  చెపిక్ప,  ఇకక్కడక  దగగ్గారోల
కనబడడ  జముంతవ  దనవన్నైన  ఆహారముంగ
తీసకరా!"  అనతద.

"కనీ,  పరభసూ!  మర,  శకహారముం.."  అన
గొణగిన నకక్క,  దన కసి చసూససూతనే మాట

మారచ్చి,  "సర పరభసూ!  తమర ఎటల  అముంట
అటల  చేదద్ద ముం.  ఏదవన  జముంతవను
పిలుచ్చికొచిచ్చి,  ఆనక  మిమమ్మలత  కలుసాత ను"

అముంటసూ బయటక పయముంద. 

ఆ రోజున దనక గహ దగగ్గారోలనే జముంక ఒకట
కనబడముంద. దనక  మాయమాటలు  చెపిక్ప,
గహ  మముందుక  తీసకొచిచ్చి  'రాజ'  అన
పిలచిముంద  నకక్క.   సిముంహముం  గబుకక్కన
బయటక  దసూక,  ఒకక్క  దబబ్బుక  దనత
చముంపసి,  గహలోక   ఈడుచ్చికపయముంద.

అద  తనగ  మిగిలన  మాముంసముం  మకక్కలత
నకక్క సముంతషముంగ మకక్కముంద.

ఇటల  ఎవరరక  అనుమాన ముం  రాకముండ
రోజుక   జముంతవను   చముంపి   తనటముం
మొదలు పెటట య, సిముంహముం-నకక్క.  

అయత,  చచిచ్చిపయన ఆ జముంకక రముండు
సతహతలు ఉముండవి- ఎలుగ బముంట, ఏనుగ.

మాయమవన  జముంక  కసముం  అవి  రముండూ
వతకటముం  మొదలు  పెటట య.  చివరక
సిముంహముం ఉముండ గహక దగగ్గారోల వటక జముంక
ఎమకల  కపక్ప  కనపిముంచిముంద.   దముంత
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వటక  సిముంహముం  మద,  ఎపక్పడూ  సిముంహముం
తకలాగ  తరగే  నకక్క  మద  అనుమానముం
వచిచ్చిముంద.  

ఆ  రోజు   సాయముంతరముం  సమయముంలో  అవి
రముండూ  సిముంహముం  గహక  దగగ్గారోల  మాట
వసాయ.  అముంతలోక నకక్క సరదగ కబురల
చెపక్పకముంటసూ   ఒక  జముంతవను  వముంట
తీసకరావడముం,  గహ  బయట  నలబడ
'రాజ'  అన  పిలవటముం,  క్షణాలోల  సిముంహముం
బయటక  దసూక  ఆ  జముంతవను  చముంపి,

గహలోక  ఈడుచ్చికళళ్ళుటముం  మొతతముం
చసూసాయ. 

"వమోమ్మ!  ఇవి  ఎముంత  మోసపవి?!

బయటకమో  మాముంసముం  మానేసామన
చెపక్పకముంటసూ,  లోపలోలపల  ఎటల ముంట  పన
చేసత నతయో  చసూడు-"  అనుకొన  అవి
రముండూ అడవిలోక జరకనతయ.    

మరసట  రోజు  సాయముంతరముం  అవి  గహ
వవపక  పతముంట,  దసూరముంగ  నకక్క
ఉషారగ  ఈల  వసకముంటసూ  రావటముం
కనపిముంచిముంద.  దనత  చసూడగనే  ఏనుగ

కనుసవగ చేసి, తను ఓ చెటట  పరకక్కక పయ
గడడ  మేసత నతటల  నటముంచటముం  మొదలు
పెటటముంద.  ఎలుగబముంట  తను  ఒకక్కత
వచిచ్చినటల ,  రోడుడ  వముంబడ  మముందుక
సాగిముంద.

నకక్క ఎలుగ బముంటన చసూససూతనే "ఏముం
మామా?!  ఇట వచాచ్చివ?  సిముంహముం రాజున
కలస పన ఏదవన ఉముంద?"  అన పలకరముంచ
బోయముంద.  అయత దనత చసూడగనే కపముం
నసాళానకముంటన  ఎలుగబముంట  దనమదక
దసూక, కసిగ  చముంపసిముంద.  

ఆ తరారత  ఏనుగ,  ఎలుగబముంట రముండూ
కలసి  దనత   ఓ  మసూలక  ఈడుచ్చిక
పయనవ;  తామ  మముందుగనే  తయర



దవడ బొమమ్మ!
టీచర్: పిలలలసూ! మక నచిచ్చిన దవడ బొమమ్మ గసి చసూపిముంచముండ.

రామ (తెలలకగిత ముం ఇససూత): ఇదగ టీచర్! నేనే ఫసట !
టీచర్: వరగడ! కనీ ఇముందులో ఏమ కనపిముంచడముం లద...?!

రామ: దవడు కముంటక కనపిముంచడన మర చెపక్పరగ టీచర్?!

సగముం పస!

అకక్క: అదముంటశ...రముండూ ఒక రకముం పసతకలు కొనత వముందుక?

తమమ్మడు: ఈ పసతకముం చేతలో ఉముంట సగముం పరక్షలు పసవనటల అన రాసముంద. అముందుక రముండు 
కొనతను.

అకక్క: అబోబ్బు నీక ఎనత తెలవితటలు రా!!
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చేసి తెచుచ్చికనత విషప ఆకల రసానత  దన
నటల   పిముండనవ;  ఆ  మదద్దను  దన
గొముంతలోక కూరనవ;  చివరక దన శరరానత
సిముంహముం  గహ  దరరముం  దగగ్గారక   తీసకళిళ్ళు
పడసినవ.  
ఆలోగ గహ లోపల సిముంహానక చాలా ఆకల
వసిముంద.  ఎముంతక తరగిరాన నకక్కమద చాలా
కపముం కూడ వచిచ్చిముంద. చివరక అద కపముంత 
మముండపతసూ  గహలోముంచి  బయటక
వచిచ్చిముంద.  మఖదరరముం  లోనే  దనక  నకక్క

శరరముం కనపిముంచిముంద.  మామసూలుగ సిముంహముం
చనపయన జముంతవలత తనదు; కనీ బాగ
ఆకలత ఉముండటముం వలలన ఏమో,  అద చక
చక నకక్కను  గహలోక  ఈడుచ్చిక పయ
ఆబగ  తనేసిముంద.  ఇముంకమముంద?  విషప
ఆకల పరభవముంత కొదద్ద సపటక అద కూడ
తనుతకలాడ చనపయముంద. 

సముంగత తెలుసకనత జముంతవలనీత సముంతష
పడడ య,  "ఊరక ఎవరర మాటలీత గడడగ 
నమమ్మకూడదు" అన తెలుసకనతయ.

నవర!
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పరపయన రముంగడు
రచన: వి. శశవణ, ఎనమిదవ తరగత, యపి ససూక్కల్, కముంకణాల పలల, పరకశముం జలాల .

ధరమ్మవరముంలో  సీత-రామడు   అనే
భరాతభరతలు  ఉముండవళళ్ళు.  కొనత  తరాల
పట  కూరచ్చిన  తనత  తరగనముంత  ఆసిత
ఉముంద వళళ్ళుక. అయత వళళ్ళు చాలా మముంచి
వళళ్ళు.  ఎవరక  ఏ  కషటముం  వచిచ్చిన
భరముంచలర.  సముంగతముంట  తెలుసకొన
వళళ్ళుక సహాయముం చేసవళళ్ళు. 

అముంత మముంచి వళలక ఒకట లోట. పెళళ ల పద
సముంవతస్సరాలు  అయన  వళలక  పిలలలు
పటటలదు. పిలలలకసముం వళళ్ళు తరగన గళళ్ళు
లవ,  చుటటన  గపరాలు  లవ,  వడన
మముందులు లవ, మిబ్రముంగన మాతరలు లవ.  

అటల  తరగి తరగి వసారాక,  వళళ్ళు ఒకసార
తీరకగ  ఆలోచిముంచి,  "పిలలల  కసముం  మనముం
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ఇముంత  తపిముంచవలసిన  అవసరముం  లదు.  వర
వళల  పిలలలత  పెముంచుకవచుచ్చి,  వళళ్ళున  మన
పిలలలాల గే  బాధతత  గల  పౌరలుగ
తీరచ్చిదదద్దచుచ్చి  కద,  దనదమముంద?"

అనుకనతర.  

సరగగ్గా వళళ్ళు అటల  అనుకనే సమయనక,

వళళ్ళు పరయణసత నత కర కముంద పడడ డు,

ఒక పిలాల డు.  ఆ పరమాదముంలో వడక బాగ
దబబ్బులు తగిలాయ.  సీత-రామడు ఇదద్దరసూ
వడన  గబగబా  ఆసక్పతబ్రక  తీసకళాళ్ళుర.

"గయలు  చినతవ,  ఏమ  పరలదు.  ఒకట

రముండు  రోజులు  విశశముంత  తీసకముంట
సరపతముంద"  అనతర  డకటరగర.

దముంత  దముంపతలు  ఇదద్దరసూ  వడన  తమ
ఇముంటక తీసకళాళ్ళుర. 

కొముంచెముం తరకనతక,  వడ గరముంచి అడగి
తెలుసనతర-  వడక  ఎనమిదళళ్ళు.  పర
రముంగడు.  వడద   అకక్కడక  దగగ్గారోలనే,

అడవిలో ఉనత ఊర.  వడ అమమ్మ ననతలు
ఇదద్దరసూ  అడవిలోనే  ఉనతర.  వళిళ్ళుదద్దరసూ
అడవిలోనే కూరగయలు, పూలు పముండముంచి,

వటన దగగ్గార పలలలోల తరగి అమమ్మతార. 

పద  రోజుల  కరతముం  రముంగడ  తలల  వడన
మొకక్కలక నీళళ్ళు పెటటమనతద.  రముంగడు. ఆ
పన  చెయతక,  ఊరక  ఇముంటలక  పరగ
పెటటబోయడు.  అముంతలోక  కలు  జరటముం,

వడు  కసాత  పూల  మొకక్కల  మద  పడ
పవటముం, ఆ మొకక్కలనీత విరగి పవటముం- చక
చలా జరగిపయయ. 

రముంగడక వళళ్ళు అమమ్మ అముంట చాలా భయముం.

మొకక్కలు  విరగొగ్గాడత  వళళ్ళు  అమమ్మ
ఊరకదు!  అముందుకన  ఆమ
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చసూడకమముంద విరగిపయన ఆ మొకక్కలత
తీసి బయట పడయలన బయలు దరాడు
వడు.

అయత  అమమ్మ వడ అలలర పనన చసూడనే
చసూసిముంద; కపముంత నలుగ దబబ్బులు కూడ
వసిముంద.  దముంత రముంగడక  కపముం  వచిచ్చిముంద;

బాధ  వసిముంద.  వముంటనే  అలగి,  ఇలుల
విడచిపెటటసి  అడవిలోక  బయలు  దరాడు
వడు.  అయత  వడ  దురదకృషటముం  కొదద్ద,
అడవిలో కకక్క ఒకట వడ వముంట పడడద.

దముంత  వడు  తచిన  దకక్కకలాల  పరగ
తీసి,  చివరక  ఈ  ఊర  చేరకనతడు.

వనకక్క  తరగి  చసూసకముంటసూ  నడచాడు;

చివరక వళళ్ళు కర కరముంద  పడడ డు'-   అద
సముంగత.

అయత  ఇపక్పడు  వడన  వళల  ఇముంటక
తీసకళిళ్ళు  దగబెటటముందుక  సీత-రామలక

మనస  రాలదు.  "మనముం  ఎవరనవన
పెముంచుకముందమనుకనతముం కద,  అముందుకన
దవడు  మనకసమే  వడన  పముంపిన-

టల నతడు" అనుకనతర వళళ్ళు. 
"నువర  మాతట ఉముంటవ?  ననుత  బాగ
చసూసకముంటముం"  అన  చెబత,  వడు
ఉముంటననతడు.  దముంత  భరాతభరతలదద్దరసూ
సముంతషపడ, వడు ఉముండముందుక వసత గటశ
ఏరక్పరచార.

అటల  ఒక రముండు  రోజులు గడచాయ.  కనీ
అముంతలోనే  రముంగడు  వళళ్ళు  అమమ్మ  ననతల
మద  బెముంగ  పెటట కనతడు.  రోజూ
రాతబ్రపూట  ఏడవటముం  మొదలు  పెటట డు.

చివరక  దముంపతలు  ఇదద్దరసూ  బేజరవనర.

వడన  తలల  దముండుర లనుముండ  వరచేసి
తమతట ఉముంచుకవలనుకనత  ఆలోచన-

లక  సిగగ్గాపడడ ర,  వడన  కరలో
ఎకక్కముంచుకొన,  వళళ్ళు  ఇముంటక  చేరచ్చిముందుక
బయలు దరార! 

దరలో రముంగడక చెపక్పర- "చసూడు బాబసూ!

అమామ్మ  ననతలు  మన  మముంచిన  కర
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రకరకల సముంగతలు చెబుతార:  మదుద్ద గ
చెబుతార,  కపముంగ చెబుతార,  తడతార,

ఒకక్కసార  కొడతార-  అముంత  మాతాశనక
మనముం  అలగి   ఎకక్కడక  పడత   అకక్కడక
వళళ్ళుకూడదు- 

పరపముంచముం ఏమముంత సరళముంగ ఉముండదు
బాబసూ!  ఊరక  అలగటముం,  ఇలుల విడచి
పరపవటముం  లాముంటవి  పరమాదముం!"  అన.

రముంగడు  కూడ   సిగగ్గాపడడ డు.  తెలవి
తెచుచ్చికనతడు.  "ఇముంకపక్పడూ  అటల ముంట
పరపట చేయను" అన మాట ఇచాచ్చిడు.

పనతముండు-పదమసూడు  రోజుల  తరారత
క్షేమముంగ ఇలుల  చేరన రముంగడన చసూసి వళళ్ళు
అమామ్మననతలు చాలా సముంతషపడడ ర.  సీత-

రామలక  పద  పద  ధనతవదలు
చెపక్పకనతర.  మేముం  వడకసముం  ఎముంత
వతకమో!  చసూసి  చసూసి  మా  కళళ్ళు
కయలు కచాయ"  అనతర.  వళళ్ళు పరమన
చసూసి సీతారామల కళళ్ళు చెమరాచ్చియ.

రముంగడన ఇముంటల  దముంపి వచాచ్చిక దముంపతలు
ఇదద్దరసూ  చినతబోయర.  దవడు
తమకసమే ఇచాచ్చిడనుకనత  పిలలవడయ!

వడన  తరగి  వళిళ్ళుముంటక  పముంపసి  "మముంచి
చేసామా,  చెడు  చేసామా?"  అన  ఒకట
ఆలోచిముంచార. 

అయత అముంతలోక వళలక శభ శకనలు
కనపిముంచాయ.  వళల  ఎదుర  చసూపలు
ఫలముంచాయ.  సీతమమ్మ  గరరముం  ధరముంచిముంద.

కొనత నలలక  చకక్కన అమామ్మయ పటటముంద
వళలక!   

  బలమే జవనముం.  బలహీనత మరణముం.
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పరవరతన
రచన-M.అనసూష.ZPHS రాచరల బాపట పర్, ఎలాల రడడ పట, రాజనత సిరసిలాల  జలాల , తెలముంగణ

రామయత  ఎలలమమ్మ  అనే  దముంపతలక
సముంతానముం లదు.  చాలా నమలు,  వరతాలు
చేశక, డకటరల చుటసూట తరగక, చివరక వళల
కలలు  ఫలముంచి  కొడుక  పటట డు.  వడక
'రాజు'  అన పరపెటట ర.  చాలా గరాబముంగ
పెముంచార. 

రాజు  పెదద్దయతక,  వడక  పెళిళ్ళు  వయస
రాగనే,  లలత అనే ఓ చకక్కన అమామ్మయన
ఇచిచ్చి  పెళిళ్ళు  చేసార.  కొడుక-కడలు
సఖముంగ కపరముం చేసత ముంట,  తామ కలు
మద కలు వసకొన బబ్రతకచచ్చిన ఆశ పడడ ర
రామయత-ఎలలమమ్మ.
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అయత  'ఏమ  లన  చట  సమసతలు
ఉముంటయ'  అనతటల ,  లలతక  ఎముందుకన
అతత మామలముంట సరపలదు. 

రాజు ఎపక్పడూ తలలదముండుర లమాట
పటటముంచుకముంటడన  అలగటముం  మొదలు
పెటటముంద.  చివరక  రాజున  తన  దకక్కక
తపక్పకనతద.  ఒకరోజున  "ఈ  మసల
వళళ్ళు  ఇకక్కడ  ఉముంట  చాకర  చెయతటముం
కషటముం.  ఇటల ముంట వళల కసమే  'వకృధాద్ద శరమముం'

అన  అదదో  పెటట రట.  అముందులో  వదద్ద ముం"

అనతద.  ఆ సరక భరతక పూరతగ లోబడన
రాజు సరననతడు. తలలదముండుర లను తీసకళిళ్ళు
వకృదద్ధ శరమముంలో వదలపెటట డు.

….  కొనత  రోజులక  రాజు-లలతలక  ఒక
కొడుక పటట డు. వడ పర రవి. రవిక లన
చెడు  అలవటల  లవ.  పెదద్దలముంట  గౌరవముం
లదు;  ఇతరలు  బాగ  పడత  చసూడలక-

పయేవడు;  నర  తెరసత  అబదద్ధ లు
చెపక్పవడు.  వడన  పెముంచి  పెదద్ద  చేసముందుక
రాజు-లలత  చాలా  కషటపడలస్స  వచిచ్చిముంద.

చివరక ఎటల గ అటల  తముంటలు పడ, 'రజత'

అనే చకక్కన కడలత చసూసి, రవిక ఇచిచ్చి పెళిళ్ళు
చేశర. 

రజత చినత పిలల;  చాలా కప సరభవి. "భరత
చెడు అలవటలక కరణముం వళళ్ళు" అన కూడ 
ఆమక అతతమామలముంట విపరతమవన దరషముం
ఉముండద. 

కొనతళళ్ళు  గడవగనే  "ఈ  మసలవళలను
ఇదద్దరనీ తీసకళిళ్ళు వకృదద్ధ శరమముంలో వసి రముండ"

అన  రవిత  పరటముం  మొదలుపెటటముంద.

"వళళ్ళుముంట నకమ పరమ లదు.  ఉముంట ఏదో,
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'నీక సాయముం చేసాత ర కద' అనుకనతను.

నువర  వదద్దముంట  ఇపక్పడ  తీసకళిళ్ళు
వకృదద్ధ శరమముంలో వదలసాత ను!" అనతడు రవి.

వకృధాద్ద శరమానక తీసకళళ్ళుటపక్పడు రాజు-

లలత ఇదద్దరసూ రవిన చాలా బబ్రతమిలాడర:

"మే ముం ఊరక ఇముంటల పడ ఉముంటముం,  అసస్సలు
నర  ఎతతముం,  ననుతగనీ,  రజతనుగనీ
పలలతత  మాట  కూడ  అనముం.  మమమ్మలత
మతనే  ఉముండనవరముండ"  అన

పశధేయపడడ ర.

అయన  రవి  వినలదు.  తలలదముండుర లను
తీసకళిళ్ళు  వకృదద్ధ శరమముంలోనే  వదలాడు.

రాజు-లలత  ఇదద్దరసూ  అకక్కడ  లకక్కలననత
ఇబబ్బుముందులు పడడ ర...

….  అముంతలో  రాజుక  మలుకవ  వచిచ్చిముంద.

చసూసత  తను  ఇముంక  యవకడ..  లలత
కూడ  ఏమముంత  పెదద్దక  కలదు.  ఇదద్దరక
పిలలలు పటటలదు ఇముంక.  ఇముంక రామయత-
ఎలలమమ్మ బబ్రతక  ఉనతర.  ననతనే తను వళలన
తీసకళిళ్ళు  వకృదద్ధ శరమముంలో  వసాడు..  తనక
వచిచ్చిముందముంతా పెదద్ద కల! 

అతను వముంటనే లలతక తన కల  సముంగత
చెపక్పడు.  "అమామ్మననతలత  వకృదద్ధ శరమముంలో
ఉముంచదుద్ద .  వనకక్క  తెచిచ్చి  మనతబాట
ఉముంచుకముందముం.  మన  బాధతతన  మనముం
మరచ్చిపరాదు"  అనతడు.  ఆ  సరక  తన
తపక్ప  అరరమవన  లలతకూడ  సరననతద.

రామయత  ఎలలమమ్మ  మళళ్ళు  ఇలుల
చేరకనతర! 
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బొమమ్మక కథ రాయముండ
ఈ బొమమ్మన చసూశరా?! ఏమిటద, ఇముంత రాతబ్ర వళ,  ఈ అడవిలో ?! నధేన, మరదవనన?! బల ఉముంద
కదసూ?!  ఈ పప ఎవర,  మర?  ఇకక్కడకముందుక వచిచ్చిముంద ?  ఇదదో ఈమక ఎలా దరకముంద ?  మక
తటటన ఆ కథనముంతా చకక్కగ రాసి పముంపముండ మర ! బాగనత కధలత కొతతపలల-93 లో పరచురసాత ముం !

కొతతపలల పరచురణలు, 1-127/A, MRO ఆఫీస దగగ్గార, చెనేతకొతతపలల , అనముంతపరమ జలాల , ఆముంధబ్రపరదశ-515101. 
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అరరముంలన చదువ 
మనక ఏదవన పదనక అరరముం తెలయకపత టీచరను అడగి తెలుసకముంటముం కద ? అద, కసత
పెదద్దతరగత  పిలలలవత  నఘముంటవ  (  డక్షనర  )లో వతకతార.  నఘముంటవను సముంసక్కకృతముంలో
కశమ  ’ ’ అన  పిలచేవళళ్ళు.  పశచీనకలముంలో  మన  దశముంలో  చదువకనత  వళళ్ళు  అముందరసూ
సముంసక్కకృతముం  నేరచ్చివళళ్ళు.  అపక్పటల  "అమర కశముం"  అనే సముంసక్కకృత నఘముంటవక చాలా పర
ఉముండద.  చినత  వయస నుముంచే అముందరసూ ఆ నఘముంటవను వలల  వసవళళ్ళు.  ఇపక్పడు మనముం
పిలలలముం అముందరముం లకక్కలోల ససూతాశలు బటీట కొడతామే, అటల  అనమాట. అయత ఎపక్పడవన ఇటల
కముంఠోపఠముం  చేసపక్పడు,  ఆ  అముంశల  అరరముం  కూడ  తెలుసకవల-  లకపత  ఊరక  నవరల
పలవతాముం- ఇదగ, ఈ కథలో లాగ. 

సకరణ, కథనముం : శ్రీ ఇ.యన.వి రవి, అనముంతపరముం. 

 శ లక చమతాక్కరముం - 4
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అనగనగ ఒక పముండతడు ఉముండవడు.  అరరముం అద పటటముంచుకకముండ ఊరక భటీట పటటడమే
అతన పన. అతను ఒకసార అమరకశముంలోముంచి ఒక శ లక పదనత భటీట పటట డు:

" వనపిరయయః పరభకృతయః కకలయః పిక ఇతతపి " అన.

"వనపిరయ, పరభకృతమ, కకల, పికమ- ఇవనీత కకలక పరాతయపదలు" అన దనక అరరముం. 

అయత దనక చివరన ’ఇతతపి  అన ఉనతద చసూసారా’ , 'ఇతతపి'  అముంట  "ఇటవముంటవి" అన
అరరముం.  కనీ  ఆ  పముండతడక  ఈ  సముంగత  తెలీదు.  ’ఇతతపి  అనేద  కూడ  కకలక’

పరాతయపదమే అనుకనతడు. 

అటల గే మరో చట, ’అపతకదముంతయః హేరముంబయః..’ అన చదవడతను- 

"ఇముంక ఏకదముంతడూ,  హేరముంబుడూ..”  అన దన అరరముం.  ఏకదముంతడూ,  హేరముంబుడూ,..

ఇవనీత  వినయకడ  పరలనతమాట.  కనీ  అరరముం  చేసకవటముం  రాన  ఆ  భటీట  పముండతడు
’అపతకదముంతడు అనేద వినయకడ పర' అనుకనతడు.

ఆ తరారత ఒకసార ఆ పముండతడు తన భటీట పముండతతముంత రాజసభక వళాళ్ళుడు. 

అకక్కడ  ఎవరో  కవలు  వసముంత  కలానత  గరముంచి  చెబుతనతర.  మధతలో  కలక్పముంచుకన
మనవడు ఇలా అనతడు: ’ఇతతపలు గసూయముంగ 
కనముంగడయముంగ 
అపతకదముంతడు 
ఆడదడగ  అన’ .

అద వినగనే అకక్కడ చేరన కవలముందరసూ నశర్శబద్దముం అయపయర. పటట  వసాత సలు అవ ధరముంచి
హుముందగ కనబడుతనత పముండతడన చసూసి- "మరవరో మహా పముండతలాల  ఉనతర. కొముంచెముం



దబబ్బుక దబబ్బు
భిక్షగడు: అమామ్మ తలీల...ధరమ్మముం చేయముండమామ్మ.... నేను మసూగవణష... కసత దయచసూపముండమామ్మ..
గకృహణ: పకక్క ఇముంటల అడుకక్క బాబసూ.. నక చెవడు  వినపిముంచదు… ..

నజమవన విదత అముంట సమాచార సకరణ కదు. పరజజను పెముంపముందముంచేద విదత. సముంకలక్ప 
శకతన సరవన రతలో, నవపణతముంగ ఉపయోగిముంచేలా, వతకత లక ఇచేచ్చి శిక్షణే విదత.
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అరరముం వివరముంచముండ" అనతర.  

మనవడు చెపక్పడు:

"ఇతతపలు - అముంట కకలలు 
కూయముంగ - కూతలు పెటటగ
కనగడు - మనమ్మథుడు
ఏయముంగ - బాణాలు వయగ
అపతకదముంతడు - వినయకడు
ఆడదడగ - ఆడసాగినడు" అన.

అముంతలో పముండతలోల  ఒకడు అసలు రహసతముం
కనుకొక్కన  బయటక  చెపక్పసాడు.  అరరమవన
మిగతా వళళ్ళుముందరసూ గొలుల న నవరర. 

రాజుగర  పముండతణష  మముందలముంచి  ఇముంటక  పముంపశర.  పపముం,  తన  పముండతతముంత   ఏ
ఉదోతగమో,  ఏ  కొనత  డబుబ్బులో  వసాత యనుకనత  పముండతడు  తలవముంచుకొన  ఇముంటదర
పటట డు!

ససూకత!

జక!
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చెటట  - పిటట
ఒకక్కసార  మనక  మేలు  చేస  వళలనే  తడతామేముం,  మనముం?!  ఇదగ,  ఈ  కథలో  లాగ.  అముంతా
పూరతయతక గనీ అసలు సముంగత అరరముం కదు.

రచన: జ.వి.జ.క.వణ, బెముంగలసూర.

నేనక  చినత  పచచ్చిన  చెటట న.  మా ఊర
బళల  పిలలలు  పయన  సముంవతస్సరముం  చెటల
పముండకక్క  ననుత,  నత  పట  ఇముంక
నలుగ చెటలనీ నటర.  అపక్పడపక్పడు
నీళల  పసత ముంటర.

పయన  సోమవరముం  అనుకముంటను,
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నక రమమ్మలో కొముంచెముం కత కత మొదలవముంద.

కొముంచెముం కొముంచెముం పెరగి ఇవరళ బాగ నపిక్ప
పడుతముంద. ఏముం చెయతలో!

"ఏదో  పిటట  చపక్పడవతముంద...అమోమ్మ!
ఇద పడచే పిటట..!  న దగగ్గారక రాకపత
బాగముండు!"

"అర..న  మదనే  వలముంద.

పడుసత ముందమో! ఏముం పడ...!అసల నపిక్పగ ఉముంద!" 

"పడు పిటట-  పడుసత నతద..  అబాబ్బు!  అబబ్బుబాబ్బు...!  సరగగ్గా నపిక్ప పడుతనత చటనే
పడుసత నతద, ఇద?!"

"దన సిగ తరగ...! పడచి చముంపసత నతద"

"అమమ్మయత! ఇపక్పటకవన ఆపసిముంద!-"

"అయోత!  వమోమ్మ!  బాబోయ!

కపడముండ!  ఈ  పిటట  ఇపక్పడు  ఏముం
చేసత నతదో  చసూడముండ!  న  లోపలక
మకక్క పెటట తపక్పతనతద!"

"అబాబ్బు..నపిక్ప..!"
"న కొమమ్మల చేతలవతన..,  దనత నలపదుద్ద ను!  ఒటట  పనక మాలన పిటట.  న మద



కలముం మతముం అన తడలు వదుద్ద రా
అముందరసూ మనుషల అన తెలుసకరా
అపక్పడ జవితముంలో ఎదుగతావరా

చెటలను నరకడముం మానుక
అవి చేస మేలును తెలుసక
జముంతవలను హముంసిముంచటముం మానుక
అవి కూడ మనలాముంట జవలన తెలుసకవి.ఆర్. కకృత, వికస విదతవనముం విజయవడ.
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ఎముందుక వలాల?"

"అయోత!  ఈ  పిటట  ఏదో
లాగతనతద..వమోమ్మ!..ఎముంత  పెదద్ద
పరగ!..న  రమమ్మ  లోనముంచే
లాగిముంద?!...పరగన  ఎటల  తనేసిముందో
చసూడు! 

"ఉముం...  బాగముంద!  ఇపక్పడు  న  నపిక్ప
కూడ  తగగ్గాతనతటల ముంద...  చాలా
హాయగ ఉముంద ఇపక్పడు" 

"ఇముంతక  నక  ఆ  పరగ  వలలనే
అనమాట,  నపిక్ప  పటటముంద!  దనత
బయటక  తీససి  ఈ పిటట  నక చాలా
సాయముం చేసిముంద!  నజముంగ ఇద  ఎముంత
మముంచిదో  కద..!  అనవసరముంగ
తటటనటల నతను, దనత?!"

కవితలు
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గరవగర అలవట
రచన:డ.సిర, మిరాతల గసూడ, నలొగ్గాముండ జలాల .

కముంతల రాజత సరహదుద్ద లోల ఒక గరకలముం
ఉముండద.   చాలామముంద  రాజకమారలు,

సామానుతలు  కూడ  అకక్కడ
చదువకనేముందుక పటీ  పడవళళ్ళు.  దనత
నడప  ధరమ్మముందుర డు  మముంచివడు,

ఆపతయత గల వడునసూత.  శిషతలముందరక
శసత స  విదతలు  నేరక్పటముంత  పట,  వళళ్ళు
ఎలా  నడుచుకవలో,  ఎవరత  ఎలా
మలగలో  కూడ  సముందరోరచితముంగ
చెబుతముండవడు.  
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శిషతలముందరసూ  కూడ  ఆయన  బాటలో
నడచేవళళ్ళు:  గరవగరన  బాగ
గమనముంచేవళళ్ళు.  ఆయన  ఏ  పనన  ఎలా
చేసాత డ చసూసి, తామ కూడ అనతముంట అద
విధముంగ ఉముండముందుక పరయతతముంచేవళళ్ళు.  
శిషతలక   తన  పటల  ఉనత  గౌరవనత,
పరమను  చసూసి  ధరమ్మముందుర డు  చాలా
సముంతషపడవడు.  తనే  ఆదరర్శముంగ  తమ
పరవరతనను  మలచుకముంటనత  శిషతల  పటల
ఆయన  చాలా  బాధతతగ  ఉముండవడు.

ఎపక్పటకపక్పడు  తనను  తాను  మరగ
పరచుకముంటసూ, నజయతీగ ఉముండముందుక
పరయతతముంచేవడు. 

అయత ఎముంత పరయతతముంచిన,  ఒకక్క పచచ్చిడ
అలవటన  మాతరముం  ఆయన
మారచ్చికలకపయడు:  సముంగత ఏముంటముంట,

పిలలవడగ  ఉనతపక్పడు  ధరమ్మముందుర డు
ఏనడూ  కడుపనముండ  భోజనముం  చేసిముంద
లదు.  చాలా సారల  భోజనముం లక,  పసత లు
ఉముండలస్స వచేచ్చిద.  ఆ రోజులోల వళలద అముంత
పద  కటముంబముం.  అటల ముంట  పరసిరతలో

ఆకలన ఎదురక్కనేముందుక, వళళ్ళు అమమ్మ ఒక
ఉపయముం  కనపెటటముంద.  తనక  దరకన
కూరగయ  మకక్కలతలాల  ఎపక్పటకపక్పడు
ఉపక్ప,  కరాలత  కలపి,  ఒక  మటటపతరలో
ఊరబెటటద.  ఆకలవనపక్పడలాల  ఆ
ఊరగయన కొముంచెముం  నటల  వసకొమమ్మనేద
ధరమ్మముందుర డన.

ఆవిడ పరమ కలవటముం వలలన,  ఏమో,  మర
ఊరగయ  మటక  చాలా  కమమ్మగ
ఉముండద.  అటల  మొదలవన  ఊరగయ
నకక్కనే అలవట,  ఇనేతళళ్ళు తరారత కూడ
ధరమ్మముందుర డన  వడ   పలదు.  ఆ  పచచ్చిడ
లకపత,  ఆయనక  పరశముంతత  ఉముండద
కదు. 

అముందుచేత,  ఆయన   ఊరగయ  జడీన
ఎపక్పడూ  తనక  వలవనముంత  దగగ్గారోల
ఉముంచుకనేవడు.  ధరమ్మముందుర డు  ఎకక్కడక
వళిళ్ళున,  జడీ  కూడ  ఆయనతబాట
వళళ్ళుద. ఒక వవపన ఆయన పిలలలక పఠాలు
చెబుతముంట  కూడ,  జడీ  పరకక్క  గదలోనే
ఉముండద.  శిషతలక  పఠముం  చెపిక్ప,  వళళ్ళు
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దనత  వలల వసత నత సమయముంలో చటకక్కన
పయ,  కొముంచెముం  ఊరగయ  నటల 
వసకనేవడు  ధరమ్మముందుర డు.   పిలలలముంతా
సాధన చేసత నతపక్పడు, తాను ఏదో ఒక వముంక
పెటట కన ఇముంటలక వళిళ్ళు,  జడీన తీసకన,

కవలసినముంత తన,  ఏమ ఎరగనటట  తరగి
వచేచ్చిసవడు.  

అయత అనుక్షణముం గమనససూత, ఆయన చేస
పరత  పననీ  పఠముంగ  భవిముంచే  శిషతలు
కొముందర,  ఆయన  చేస  ఈ  గొపక్ప  పనన
చసూడనే చసూసార: 'గరవగర ఆ రహసత
జడీ ఏముంట?  అముందులో ఉనతద ఏముంట?  అద
ఎటల  ఉముంటముంద?  దనత  రహసతముంగనే
ఎముందుక  తనల?'లాముంట  పరశతలు  అనేకముం
కలగి, ఊపిరాడలదు వళళ్ళుక. 

'మర వలల  వససూతముండముండ-  నేను ఇపక్పడ ఓ
మఖతమవన  పన  మగిముంచుకొన  వసాత ను"

అన వళిళ్ళున గరవగర,  జడీలోముంచి దనత 
తీసి  నటల  వసకముంటనతర..  అద
మఖతమవన పన అనతటల ! ఎముందుక ఇలా?!'

అన వళళ్ళుక ఒకట ఆరాటముం వసిముంద. 

సరగగ్గా అద సమయముంలో ధరమ్మముందుర డక భరాత
సమేతముంగ  పరగసూరక   వళాళ్ళులస్సన  పన
పడముంద.  ఆయన  తన  ఊరగయ  జడీన
కూడ  భదబ్రముంగ  మసూటగటట కొన,  పతసూ
పతసూ  గరకలానత,  ఇముంటన  శిషతలక
అపక్పగిముంచి వళాళ్ళుర. 

"ఇద కద, తగిన సమయముం!" అనుకనత
శిషతలు,  వళళ్ళు  అట  వళళ్ళుగనే  ఇట
వముంటగదలోక  దసూరార.  వతకగ వతకగ
వళళ్ళుక అకక్కడ మసూల మసూటగటట  ఉనత
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జడీ ఒకట కనపిముంచిముంద. 

వళలముంతా  దన చుటసూట మసూగర.  ఎవరక
వళళ్ళు ఆతరముంగ ఆ జడీలో చెయతపెటట ర;

అముందులో ఉనతదనత  తలా ఒక గపెక్పడూ
తీసకనతర;  అటపెవన  వర  వళలక
కనపిముంచకముండ  దసూరముంగ  పయర.

ఎవరక  వళళ్ళు  తమ గపెక్పళళ్ళులో  ఉనతదనత
నటల  పసకనతర!  అముంత-  తరరలోనే
గరకలమముంతట   హాహా  కరాలు
మొదలయతయ.  అముందరక  కళళ్ళు
మముంటలు,  మఖముం  మముంట,  తమమ్మలు,

మకక్క  కరటముం,  దగగ్గా,  పడశముం!!

ఎముందుకముంట   వళల  తనతద   ఊరగయ
కదు- కొరవి కరముం!! 

ఎపక్పడూ పముంచభక్షత పరమానతల తముంటసూ,

'కరముం'  అనేద  ఒకట  ఉముంటముందన  కూడ
తెలయకముండ పెరగిన రాకమారలముందరసూ,

తామ బుకక్కన ఆ కరముం ధాటక తటట కలక
పయర. నర, కళసూళ్ళు మముండడమే కదు-

అముందరక  కడుపలో  విపరతమవన  మముంట
పటటముంద! 

పన  నరవరచ్చికొన మధాతహతముం  కలాల  తరగి
వచిచ్చిన  ధరమ్మముందుర డు,  అతన భరత  బాధత
మలకలు తరగిపతనత తన శిషతలత చసూసి
కముంగర  పడపయర.  "నయన
ఏమయముంద?  ఎముందుకటల  అయనర
అముందరసూ?"  అన  అడగిత  అముందరసూ  ఒకర
మఖాలు ఒకర చసూసకముంటర; ఎవరరసూ
ఏమ చెపక్పర!.

చివరక  వళల  చేతక   అముంట ఉనత  కరానత,
మసూత  తెరచి  వనత  కరముం  జడీనీ  చసూసి
సముంగత  కనుకక్కనతర  వళళ్ళు.
సమయససూస్ఫూరత  గల  గరపతత  వముంటనే
అముందరచేతా  చనీతళళ్ళుత  సాతనముం
చేయముంచిముంద;  కడవడు  మజజగ  తెచిచ్చి
పిలలలముందర  తటీ  తాశగిముంచిముంద.  దముంత 
మలలగ వళళ్ళు పశణముం కదుట పడముంద. 

ఆ రోజు సాయముంతరముం పిలలలముందరత కూరోచ్చిబెటట
"నయనలారా!  అసలు  ఏముం  జరగిముంద?

అసలు  ఆ  కరముం  జడీన  మరముందుక
తీశర? మ అముందర చేతలకూ అటల  కరముం
ఎముందుకముంటముంద?  అముందరక  ఒకసార  కరముం



వముంశ పరముంపరతముం
డకటర్: రామపక్ప గరసూ ఈ జబుబ్బు మత రాలదు. వముంశపరముంపరతముంగ వచిచ్చిముంద. ఆపరషన చేసత 
పతముంద.

రామపక్ప: హమమ్మయత బతకముంచార. అయత ఆ ఆపరషనేదో మా తాతయతక చెయతముండ.

డకటర్: రావయత సోమ! ఇపక్పడ నీ గరముంచి చెపక్పర మావళల !
రాజు: ఎముందుకముండీ, ఏమన చెపక్పర?!

డకటర్:  ఫీజు కముంద నువర ఇచిచ్చిన చెకక్క బౌనస్స అయముందటయత.
రాజు: మర నయముం చేసిన జబుబ్బు కూడ అటల గే బౌనస్సయ తరగి వచిచ్చిముంద సార్!
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తనలన  ఎముందుకనపిముంచిముంద?  అసలు
మకమవన  కవలముంట  ననుత  అడగవచుచ్చి
కద?!"  అనత గరవగరత  పిలలవడొకడు
ధవరతముం  చేసి  చెపక్పసాడు:  "గరవగరసూ!

క్షమిముంచముండ.   చాలాసారల  మర  ఏదో
దచుకన  చాటగ  తనడముం  చసూశముం
మేమముందరముం. అద  ఏముంట తెలుసకవలన,

కొముంచెముంగననత  రచి  చసూడలనీ  ఎకక్కడ
లన ఆశ పటటముంద మాక. అముందుక అముందరముం
కలసి  వళిళ్ళు  ఆ  జడీ  మసూత  తీశముం.

ఇముంకపక్పడూ మ అనుమత లకముండ ఏద
చేయతముం.  ఈసారక మమమ్మలత క్షమిముంచముండ!"

అన.

తపక్ప  తనలోనే  ఉనతదన  అరరమవముంద
ధరమ్మముందుర డక:  "తలలదముండుర లత,  గరవలీత
చసూసి  నేరచ్చికముంటర  పిలలలు.  వళలన
మముంచి దరలో నడపిముంచాలముంట మముందుగ
పెదద్దలు  మముంచి  దరలో  నడవల.  ఎవర
ఎముంత  పరయతతముంచిన,  చెడు  మాతరముం
దగదు!" 

ఇక ఆ నట నుముండ ఆయన మరపక్పడూ
దముంగ  చాటగ  ఏమ  తనలదు.  తనలోన
చెడును సముంపూరషముంగ జయముంచాడు.

జక!
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మముంచి కక కథ
రచన:  శ్రీ  మదద్దరాల  శ్రీనవసలు గర,  ఉపధాతయలు,  పథమికనతత  పఠశల  ,  కముంకణాలపలల,
తబ్రపరాముంతకముం మముండలముం, పరకశముం జలాల .

కటరపలల  శివరలలో  వపచెటట  ఒకట
ఉముండద.  అముందులో  గసూడు  కటట కన
నవసిముంచేవి, ఒక తలలకక, దన నలుగ చిటట
చిటట పిలలలు! 

అద  చెటట  కరముంద,  తొరరలో  ఉడత  ఒకట
ఉముండద. 

కక, ఉడతా రముండూ "వదన-వదన" అనుకముంటసూ చాలా సనతహతముంగ ఉముండవి. 
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తలల కక రోజూ ఊళళ్ళుక వళిళ్ళు ఆహారముం కసముం వతకద. దరకన ఆహారానత మముందుగ పిలలలక
తెచిచ్చి పెటటద. అముంతా అయనక మళళ్ళు వళిళ్ళు, తను కడుప నముంపకొన వచేచ్చిద. 

ఉడత  మటక  అకక్కడక  దగగ్గారోలనే
తరగతసూ  ఉముండద  రోజముంతా.  సాయముంతరముం
కగనే ఓమాట కకనీ,  పిలలలీత  పలకరముంచి,

తన తొరరలో  దసూరద.

అయత  ఒకసార  చీకట  పడుతనతద,

అయన  తలలకక  ఇలుల  చేరలదు.  అమమ్మ
రాలదన పిలలలు కముంగర పడసాగయ.  ఉడత కొముంచెముం సప ఉముండ వటన ఊరడముంచిముంద.

"వచేచ్చిసత ముందల, ఏమ పరలదు" అన చెపిక్పముంద. పిలలలు కొముంచెముం సరద్ద కగనే "నేను మళళ్ళు వసాత ను"

అన  ఇముంటక  పయముంద.  అయత,  రోజముంతా  తరగి  తరగి  అలసిపయముందమో,  తొరరలోక
దసూరగనే దనక విపరతమవన తసూగ వచిచ్చిముంద. "కొముంచెముం అట ఇట-  వదన రాక ఎకక్కడక
పతముందల!" అన తను నడుముం వలచ్చిముంద.

అముంతలో బాగ చీకట పడముంద. అయన కక
ఇముంక  ఇలుల  చేరలదు.  పిలలలు  తలలకసముం
ఎదుర  చసూససూతనే  ఆడుకముంటనతయ.

అయత  అముంతలోనే  అకసామ్మతత గ
ఎకక్కడనుముంచ  పెదద్ద  కక  ఒకట  ఎగిర
వచిచ్చిముంద.  పిలలల  దగగ్గార  ఉనత  తముండ  అముంతా
లాకొక్కన  తనేసిముంద.  పిలలలు  భయముంత

"కయోత!మొరో ర!"  అన కకలు పెటట య.  ఉనత అనతముం అముంతా తనేసాక,  పిలలలత  గసూటలముంచి
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కముందక తససిముంద పెదద్ద  కక.  పిలలలు చాలా సప  "అమామ్మ!  అమామ్మ!"  అన ఏడచ్చి,  అకక్కడ
సొమమ్మసిలల పడపయయ.

గఢ నదబ్రలో ఉనత ఉడతక ఇదముంతా తెలయదు. 

ఆరోజు రాతబ్ర చీకట పడడ క వచిచ్చిముంద తలల కక. 'చసూసత పిలలల జడ లదు! వర ఏదో  పెదద్ద కక
తన గసూటల  పడుకొన ఉనతద!' 

అద కముంగరగ దనత నదబ్రలపిముంద. పరశతల మద పరశతలు వయసాగిముంద.

"ఏయ!  ఎవరతెవ నువర?!  ఆప,  నీ గల!

ఇముంత  రాతబ్ర  వచిచ్చి  న  నదబ్ర  చెడగొటటముంద
చాలక,  పిచిచ్చి పిచిచ్చి పరశతలు వసి విసిగిసాత వ?

ఇద న గసూడు! నువర ఎటపతావో ప! నీ 
పిలలల సముంగత ననుత అడకక్క!"  అన అరచి,

దనత ఒకక్క తప తసిముంద పెదద్ద కక.

దబబ్బుక  కముంద  పడముంద  కక.  చసూసత  తన
పిలలలు  కూడ  అకక్కడ   చెటట  మొదటల   దకక్కలకముండ  పడ  ఉనతయ.  దన  గముండ
తరకక్కపయముంద.  అముంతలో పిలలలు లచి "అమామ్మ!అమామ్మ!"అముంటసూ ఏడవసాగయ.  తలలకక
వటన సమదయముంచసాగిముంద. 

ఆ గముందరగళానక మలకవ వచిచ్చిముంద ఉడతక. జరగిన విషయముం తెలుసకొన అద "అయోత!
ఎముంత పన జరగిముంద! ఇపక్పడు ఎలాగ? ఇదద్దరముం వళిళ్ళు దన అముంత చసూదద్ద మా?" అనతద. 

"వదుద్ద ల వదన! ఎవర పపన వళల పతార!" అముంద తలలకక. 

"రప ఉదయనేత ఏదో ఒకట చేదద్ద ముం.  ఈ రోజుక ఇకక్కడ పడుకముండ వదన!"  అన అవి
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పడుకనేముందుక ఏరాక్పటల  చేసిముంద ఉడత.  

సరనన  అనీత అకక్కడ పడుకొన నదబ్రపయయ.

వపచెటట క ఎదురగ ఓ చిముంత చెటట  ఉముంద.  ఆ చెటట  మద పత గసూడు ఒకట,  ఖాళగనే
ఉనతద.  తెలలవరగనే  ఆ  గసూటలోక  చేరనవ,  కక,  పిలలలు.  కక  ఆహారముం  కసముం  ఊళళ్ళుక
వళాద్ద మనుకనతద.  'అవతల చెటట పెవన  తముంటర కక ఏముం చేసత నతద'  అన చసూసిముంద.  అద
ఇముంక పడుకనే ఉముంద. "అద లచి, ఆహారముం కసముం బయటక వళాళ్ళుక, అపక్పడు వళాత , నేను!"

అనుకొన ఇముంక కసప చసూసిముంద తలల కక. అయత పెదద్ద కక ఎముంతక లవలదు. 

ఇముంతలో తలలకకక ఒక ఆలోచన వచిచ్చిముంద. ఆ రోజు నుముండ తను ఇముంక కషటపడటముం మొదలు
పెటటముంద.  తెచిచ్చిన ఆహారానత పిలలలక సరపడ పెటట,  ఆపెవన మిగిలన దనత తీసకళిళ్ళు పెదద్దకకక
వయడముం పశరముంభిముంచిముంద. 

"ఇదదో బాగనే ఉముంద!" అనుకనత బదద్ధకప కక అసలు ఇముంటలముంచి కలు బయటక పెటటటమే
మానేసిముంద: పిలలల జల వదలసిముంద. ఏమముంట తలల కకక శరమ ఎకక్కవవముంద.

ఒకరోజు సాయముంతరముం ఉడత కకత  'ఏముంట
వదన,  నీవ  చేస  పన?!  దనక  కూడ
నువర  ఆహారముం  తెచిచ్చి  పెటటడముం  ఏముంట?!'

అనతద. 

'ఏముం  చేసాత ముం  వదన,  తపక్పదు!  పిలలలు పెదద్ద
అయేతముంతవరకూ  దుషట లత  దసూరముంగ

ఉముంచాలముంట ఇద తపక్ప  వర మారగ్గాముం  లదు!  అయన ఏముం పయముందల,  నక ఇముంక పిలల
అనుకముంట' అనతద తలల కక. 
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అయత ఇటల  వరముం రోజులు గడచాయో లదో- పెదద్ద గలవన వచిచ్చిముంద. వపచెటట  కరముందనుముండ
దభీలమ్మన శబద్దముం వచిచ్చిముంద. "ఏమిట?!"  అన బయటక తొముంగి చసూసిముంద ఉడత.   కొతత  కక!

గసూటత సహా కరముంద పడ ఉనతద!  మసూలుగతసూ ఉముంద!  దబబ్బులు తగిల రకతముం కరతనతద.

పశణాపయ సిరతలో  ఉముంద!

ఉడత పయ,  ఎదురగముండ చిముంత చెటట
మద ఉనత తలల  కకన పిలచిముంద.  రముండూ
కలసి దనక కటల  కటట, సపరతలు చేసాయ.

తలల  కక  దనక  ఆహారముం తెచిచ్చి  పెటటముంద.

రముండు రోజులక మర కొముంత కలుకముంద
పెదద్ద  కక.  అటపెవన మరో రముండు రోజులు
కషటపడ దనక ఒక మాదర గసూడు కూడ ఏరాక్పట చేసిముంద తలలకక.

అదముంతా చసూసిన పెదద్ద కక మనస కరగిముంద.  కళళ్ళునీళల  తరగయ. 'ఛ!  అసలు నక బుదద్ధ
లదు. ఇముంత మముంచి కకక నేను ఎముంత దోశహముం చేశను! బబ్రతకముండగ ఇముంక ఎపక్పడూ ఎవరక
హాన  చేయకూడదు.  చేతనవత  వళలలానే  ఇతరలక  సహాయముం  చేయల'  అనుకముంద
మనసలో. 

తరారత రోజున తను కూడ తరరగ లచి, ఆహారముం కసముం వళిలముంద. కొముంత ఆహారానత తెచిచ్చి కక
పిలలలక  పెటటముంద:  "భయపడకముండ,  నేను  మిమమ్మలత  ఏమ  చేయను.  నేను  మ  పెదద్దనతనే
అనుకముండ!"  అనతద.  పిలలలు,  తలలకక అనీత చాలా సముంతషపడనయ.  సముంగత తెలస్సన ఉడత
"నీ మముంచితనముం ఊరక పలదుల వదన!  దనవలల  మనక మరో  మితర డు దరకడు!"

అముంటసూ ఆనముందపడముంద. 
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నజమవన సతహతడు
"సతహముం అముంట ఊరక కలసి తరగడముం కదు;  ఊరక కలసి ఉముండటముం కదు.  కషాట లలో ఉనత మితర డన
ఆదుకనతవళళ్ళు  నజమవన  సతహతలు.  ఎవరవన  ఎటల ముంట  సతహతలో  మనక  వళల  పరవరతన  వలలనే
తెలుసత ముంద" అన రాసత నతద పిరయముంక..

రచన: జ. పిరయముంక, ఎనమిదవ తరగత, యపి ససూక్కల్, కముంకణాల పలల, పరకశముం జలాల .

కముంకణాల పలలలో నవసిముంచే చెనతకశవలు, వముంకటశవ ఇదద్దరసూ మముంచి సతహతలు. ఏ పననవన
ఇదద్దరసూ  కలసి  చేసవళళ్ళు.  ఏ  విషయముం  అయన  కూడ  వళిలదద్దరక  తెలయలస్సముంద.  ఆ
విధముంగనే వళిళ్ళుదద్దరసూ పదో తరగత కలసి పూరత చేశర.

సరగగ్గా ఆ సమయనక వముంకటశవ వళళ్ళు ననత బాగ తాగి తాగి చనపయడు. 

ఇముంట  పరసిరత  అయోమయముంగ  ఉముండటముంత  కొనత  రోజుల  పట  వముంకటశవ  కలజలో
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చేరలదు.  అయత  వడు  పెవ  చదువలు  చదవలనీ,  గొపక్పవడు కవలనీ   వళళ్ళు  అమమ్మ
పటట దల. 

అముందుకన ఆమ తను కూడ బెటట కనత కొదద్ద
పట డబుబ్బుతట  వముంకటశవన చదవిముంచాలన
పూనుకనతద.

కొదద్ద కొదద్దగ డబుబ్బులు కడతానన కలజ వరన
ఒపిక్పముంచి,  చివరక ఎలాగ  ఒకలా వముంకటశవన
కలజలో చేరక్పముంచిముంద.

వముంకటశవ  కూడ  తలల  ఆశయనక
అనుగణముంగ  శరదద్ధగ  చదువతనతడు-

సమయనత అసస్సలు వకృధా చేసకవటలదు. 

అయత  కొదద్ద   రోజులు  గడచేసరక,  కలజ
వర తమక రావలసిన  ఫీజు కటటమనతర.

వముంకటశవ వళల అమమ్మ  'రముండు మసూడు వరాలలో కడతా'  నన చెపిక్పముంద గనీ,  ఎముంతక ఫీజు
కటటలకపయముంద. 

చివరక కలజ వళళ్ళు వముంకటశవన ఇముంటక  వళళ్ళుమనతర.  "సాయముంతరముంలోగ ఫీజు కడత
కటట - లకపత ఇక కలజక రానవసరముంలదు" అనేసార.

వడ ఆ కషాట నత గమనముంచాడు చెనతకశవలు.  అపక్పటక తాను పదుప చేసకనత డబుబ్బులత
తీసకొచిచ్చి,  సతహతలనుముండ  మర  కొముంత  డబుబ్బును  పగ  చేసి,   తన  తముండబ్రక  కూడ
తెలయకముండ కలజ యజమానతనక చెలలముంచాడు. దముంత వముంకటశవమద ఒతతడ తగిగ్గాముంద.



రతతముం: మ అబాబ్బుయ ఏమి చేససూత ఉముంటడు?

కనకముం: ఎక్స్స పర్ట అముండ ఇముంపర్ట 
రతతముం: అవన! పెదద్దపనే! ఏమి బజనస?!

కనకముం: వట్స్స  ఆప లో వచిచ్చినవి ఫేస బుక్ లో, ఫేస బుక్ లో వచిచ్చినవి వట్స్స  ఆప లో పెడుతసూ ఉముంటడు.

భరత: ఏమముండీ..! నేను పడతాను; మర తాళముం వసాత రా, పీలజ?!

"ఓ అలాగే!” అన ఆవిడ పట అముందుకగనే లచి. గద బయట తాళముం వసి వళిలపయడు భరత!

అభి: ననత ససూక్కలోల ఒక చినత గట్ ట గదర్ ఉముంద వసాత వ?

తముండబ్ర: చినత గట్ ట గదరా? అముంట పరట! ఎవరవర వసత నతరరా?

అభి: ఊరక- కవలముం నువర, నేను ఇముంక మా హడ మాసటరసూ, మగగ్గారమే.
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కలజ వర వడన పరశముంతముంగ వదలార.

ఆ  వరముం  చివరోల  వముంకటశవ  వళళ్ళు  అమమ్మ
డబుబ్బులు తీసకవచిచ్చిముంద.

కలజ వళళ్ళుక ఎముంత కటట లో అముంత కటటముంద.

మిగిలన  డబుబ్బులత   చెనతకశవలుక  జమ
చేసిముంద. 

అటల  వముంకటశవ, చెనతకశవలు కలసి చదవర.

బాగ  కషటపడడ ర.  మముంచి  మారక్కలు
తెచుచ్చికనతర. చదువలు పూరత చేసకొన తలల
దముండుర ల  కరక్కలను  తీరాచ్చిర.  తామ
కరకనత ఉదోతగలు సముంపదముంచుకగలగర.

మముంచి సతహతలు అనపిముంచుకనతర.

నవర!
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సాఫ ట వర్ ఇముంజనీర్ కథ
'నేనే అముందరకనత తెలవవన వడన' అన భవిముంచదద్దముండ. పరత వతకతలోనసూ వళలవళల రముంగనక సముంబముంధిముంచిన
తెలవి తటలు ఉముంటయ" అన చెబుతసూ ఈ కథన రాసి పముంపర పరసాద గర. చదవి నవరకముండ మర !
మసూలముం: 27.3.2012 న "ద హముందసూ" దనపతబ్రకలో పరచురతమవన  'రాముంగ్ ఛాయస ' అనే  హాసతకథ.

అనుసరణ : శ్రీ పి.వి.పరసాద గర, విజయవడ.

ఒకసార  ఓ  సాఫ ట వర్  ఇముంజనీర  సలవలోల
దశటనక  వళాళ్ళుడు.  అటల  అతను  ఒక
పరరత పశముంతముంలో పతముండగ, గొరరల కపర
ఒకడు  ఎదురయతడు.  అతన  వముంట  ఒక
పెదద్ద గొరరల మముంద ఉనతద. ఆ మముందలో చినత
చినత,  బొచుచ్చి బొచుచ్చి గొరర  పిలలలు-  చాలా

మచచ్చిటగ వనతయ. 

కముంపూతటర బొమమ్మలోల తపక్ప, నజ జవితముంలో
ఏనడూ వటన చసూసి ఉముండన ఇముంజనీర
ఆ  దకృశతనక  పరవశిముంచి  పయడు.

"ఎలాగవన ఒక గొరర పిలలను సముంపదముంచాల"

అనే  కరక  ఒకట  అతన  మనసలో
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మొలకతత, కొమమ్మలు రమమ్మలు వససిముంద.

దముంత అతను ఆ గొరరల కపర దగగ్గారక వళిళ్ళు
"చసూడు గపనత, నేను నీ గొరరను ఒక దనత
కొనలనుకముంటనతను.  ఖరదముంత చెపక్ప!"
అనతడు.

దనక ఆ గొరరల కపర "ఈ గొరరలు అమేమ్మవి
కవ!" అన మకతసరగ జవబచాచ్చిడు. 

ఇముంజనీర  గొరరలతనన  ఎముంతగన
బబ్రతమిలాడడు.  అయన  ఫలతముం  లదు.

గొరరను  అమేమ్మముందుక  కపర  ఏ  మాతరముం
ఇషటపడలదు. 

"ఎముంత  ఖరచ్చియన  పరలదు-  మిగతా
పరపముంచానక  ఏమి  జరగిన  పరలదు-

అనుకనతదనత  సాధిముంచాలస్సముంద"  అనుకనే
ఇముంజనీరగరక  ఇద  అసస్సలు  ఏమాతరముం
మిముంగడు పడలదు.

చివరక  అతనక  ఆలోచన  తటటముంద.  గొరరల
కపరన  ఉదద్దశిముంచి  "చసూడు  గపనత!
నువరముంత చెపిక్పన ననుత,  నీ గొరరలత  వదల
పబుదద్ధ కవటలదు. అముందుకన నేను ఒక పన

చేసాత ను.  ఎముంత  శరమ  అయన  పరలదు;  నీ
మముందలో  ఉనత  గొరరలను  ఒకొక్కకక్కదననీ
లకక్క  పెటటకముండనే,  అవి  మొతతముం  ఎనత
గొరరలో  చెబుతాను  నేను.  నేను  చెపక్ప  ఆ
సముంఖత గనుక సరపత,  న తెలవి తటలక
బహుమానముంగ నువర ఒక గొరరను ఇదుద్ద వ.

సరన?" అనతడు.

గొరరల  కపరక  అద  ఇషటముం  కలదు.  "న
గొరరలు ఎనత ఉనతయో నక తెలుస కద,

అద  చెపక్పక  ఈయనముందుక?"

అనుకనతడు.   "అయన  ఒకక్క  అముంక
చెబత  గొరరనముందుక  ఇవరల,

అనవసరముంగ?"  అన కూడ అనుకనతడు.

అయన  అతను  అడగిన  తీర  నచిచ్చి,

ఓమాట నవిర "సర" అనతడు.

వముంటనే  ఇముంజనీర  మముందలోన  గొరరలత
అనతటనీ  ఒకసార  తన  మొబెవల్  ఫోనుక
చసూపిముంచాడు.  గసూగల్ మాతపస్స నకక్కడు.

తనునత పశముంతానత జూముం చేసాడు. అముందులో
కనబడడ గొరరలత లకక్క పెటటముందుక అరజముంటగ
ఒక  యప  తయర  చేసాడు.  చివరక
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చెపక్పడు "ఇవి డభవభ్భై రముండు " అన.

"మర చెపిక్పముంద నజమే ! ఇవి డభవభ్భై రముండు"

ఒపక్పకనతడు గొరరల కపర. "సర ... మర
పముందముంలో నగగ్గార గనుక ఈ మముందలోముంచి
ఒక గొరరను తీసకళళ్ళుముండ" అనతడు.      

సముంతషముంత  ఉబబ్బుపయడు  ఇముంజనీర.

వముంటనే  మముందలోక  వళాళ్ళుడు.  ఓ  జవనత
ఎముంచుకనతడు.  దనన  తన  భజల  పెవక
ఎతత కనతడు.  ఆ  విధముంగ  తను  కరన
దనత  చేజకక్కముంచుకొన  తరగి  వళళ్ళుముందుక
ఉదుతకత డవతముండగ  గొరరల  కపర
ఆయనక అడుడ  వచాచ్చిడు- "ఒకక్క నమిషముం
ఆగముండ!  నేను  కూడ  ఒక  పముందముం

కయలనుకముంటనతను మత" అనతడు.

"అవన?!  ఏమిట  పముందముం?!"  అడగడు
ఇముంజనీర.

"తమర వకృతత ఏముంట చెపక్పసాత ను నేను. నేను
చెపిక్పముంద గనుక నజమవత,  మర గలుచ్చికనత
ఆ  జవనత  నక  తరగి  అపక్పగిముంచాలస్స
ఉముంటముంద"  అనతడు  గొరరలకపర,

సీరయస గ మఖముం పెటట.
అతన  అమాయకప  మాటలక  బగగ్గారగ
నవరడు  ఇముంజనీర.  "మన  పలలలోల  వళలక
కపీ కొటటటముం బల వచుచ్చి"  అనుకనతడు.

చులకన  భవముంత  అతన  మనస  తలకవ,
అలా అలా గలలో ఊగిముంద.  "ఇతనత ఆట
పటటముంచేముందుక మరో అవకశముం ఇసత నతడు-

భల"  అనుకనతడు.  పెవక మటక  "సర,..

అలాగే..  నువరడగిముంద కూడ నతయముంగనే
వముందగ?!  కనవర...!" అనతడు. 

"మర ఒక సాపటవర ఇముంజనీర్!"  టకక్కన
చెపక్పడు గొరరల కపర.

ఊహముంచన  ఈ  జవబుక  ఇముంజనీరక
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దమమ్మ  తరగినటలయముంద.  వముంటనే  తరకొన
"నీకలా తెలసిముంద...?" అన అడగడు. 

గొరరల కపర చిరనవర నవరడు. "సార్!  న
గొరరలు  ఎనత  ఉనతయో  నక  తెలుస.

లకక్క  పెటట కనేముందుక ఏమముంత సమయ ముం
పటటదు  కూడను.  అయన  దన  కసముం
మర సల్ ఫోను బయటక  తీసార.  దనత
బటట మర ఎవరో అరరమవపయముంద నక.

ఇక  రముండద,  న గొరరలు ఎనత  ఉనతయో
నక  చెపిక్ప,  కనుకక్కనతముందుకగను  మక
బహుమతన  ఇమమ్మనతర,  అటల  అనగలగే
సామరరర్వ్యమసూ,  తెలవితటలసూ,  అసలు
అలాముంట బుదద్ధ అముంతా సాపటవర ఇముంజనీరలక

మాతరమే  ఉముంటముంద.  దన  నుముండ  కూడ
మరవరో తెలసిపయముంద నక. 

ఇక  మసూడ  సముంగత  ఏముంటముంట,  మక  ఏ
మాతరముం అనుభవముం లన పనన కూడ మర
'అవలీలగ చేయగలర'  అనుకముంటనతర.

నజనక  మర  గొరరలత  చసూడలదు;  వట
అలవటలముంట  మక తెలీదు;  వటన  ఎటల
పెముంచాలో  మక  తెలీదు;  అయన  అనీత 
తెలసినటల  పముందముం  కటట ర.  అటల ముంట  శకత
కవలముం  సాపటవర  ఇముంజనీరలక  మాతరమే
ఉముంటముంద తపక్ప,  ఇతరలక అద సాధతమే
కదు.  అటల  మరవరో  నక  మసూడు
రకలుగనసూ తెలసిపయముంద. 

అయన  మక  గొరరల  గరముంచి  తెలీదన
నక ఎటల  తెలసిముంద అముంటరమో..  మర
ఎతత కళత నతద గొరర కదు; అద న పెముంపడు
కకక్క!  దయచేసి న కకక్కను నక వదల
వళళ్ళుముండ!" అనతడు చిరనవరత. 

సిగగ్గా  పడన  సాపటవర ఇముంజనీర కకక్కను
నేలమదక జరవిడచి,  ఎరరబారన మఖముంత
తన కరవవపక అడుగలు వసాడు.
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బొమమ్మలు - పదలు 5
రముండ తరగత పిలలలక పరతతక ముం  :  ఇకక్కడ పద బొమమ్మలునవన్నై.  ఒకక్క బొమమ్మనుముండీ  రముండు-లక-

మసూడు అక్షరాల పదలు తయరవతాయ- చసూడముండ. విముంత ఏముంటముంట ఆ పద పదలసూ 'ఉ ' తట
మొదలౌతనవన్నై!  బొమమ్మలత చసూసి పదలు కనుకక్కముండ మర !  
నరరహణ : శ్రీమత ఆదసూర హవ మావత, అమరక సముంయకత రాషాట సలు

"బొమమ్మలు-పదలు 1 నుముండ బొమమ్మలు-పదలు 6" వరకూ వచిచ్చిన పదలనీత దచి పెటట కముండ. చివరక, అనతటనీ ఓ పసట  
కరడ  మద రాసి పముంపల మాక! అటల  అనీత సరగ రాసి పముంపిన రముండ తరగత పిలలలోల లాటర దరరా  ఎముంపికవన ఇదద్దరక 
- ఒకొక్కకక్కరక  500 రసూ. బహుమత ఇవరబడుతముంద ! 

1 2 3

4 5 6

7 8 9 10
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పదలత వతక పటట కముండ!
చెవతనతముం, నమమ్మకముం, అవకశముం, సడగముండముం, అరణతముం, బహుమానముం, కగితముం, పరయతతముం, జవనముం, 

సమానతరముం,  రామాపరముం, మధాతహతముం, నేతగడు, మొకక్కలు, రాగలు, బలహీనత, పముండతడు, 

ఆటముంకముం, పటట దల, ఉతాస్సహముం:- ఈ పదలనీత కరముంద పటటకలో దగనతయ-నలువగ, అడడముంగ, 

వలుగ, కరముంద నుముండ పెవక -ఎటపడత అట! వటన వతక వట చుటసూట  గముండశలు  గయముండ! 

న అ బ గ డ త రా క ధాత లు త ప
డముం గముం డ స మా హముం తాస్స ఉ కక్క న క బ
న ధాత కక్క లు రా డు ప ట జ వ నముం గ
పముం ప డు రముం ప దసూ రా డ మ ప మా త
డ లు టట లు అ బ క తరముం ధాత లు హు మా
త అ కక్క ద చెవ త నతముం న హతముం కముం బ స

డు ర డ త ల ట రా మా న మమ్మ మా బ

గ ణతముం న ధాత లు కక్క మొ స బ న ల రా

శముం అ లు గ ప మా పర య తతముం హీ డు అ

క న రా డు తముం గి క లు న కక్క లు ట
వ బ రా ట ధాత గ నే త గ డు డు మా
అ న ప కముం టముం ఆ త అ లు క ప డ

   మ గరహణ శకతన పెముంచుకనేముందుక ఇదో చకక్కన అభతసముం!
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పదరముంగముం-91
నరరహణ: డ. సిర, మిరాతలగసూడ, నలొగ్గాముండ జలాల , తెలముంగణ రాషట సముం

1 2 3 4

5 6

7 8

9

10 11

12

అడడముం:

1. 'జమకయ'లో మొదట రముండక్షరాలు (2)

3. 'కరకలు' ఏకవచనముం (3)

5. ఏడుకొముండల వడ ఊర (4)

7.  తడబడన 'పిలుప' (3)

8. తరగబడన 'లఖ' (2) 

9. శనకముం, వడుక భషలో ఇలా పిలుసాత ముం (2)

11. 'వరశనగ' లోముంచి శనగ పత, మిగిలద (2)

12. అడడముం ఐదులో కొలువవన దవడు (6)

అడడముం-నలువ ఆధారాల సహాయముంత ఈ గడులను 
నముంపగలరమో చసూడముండ.   నముంపిన పదరముంగనత, 
కవలముం పసట కరడ పెవ  రాసి, మాక అముందటల  
పముంపముండ.  మ బడ పర, తరగత, మవళల  ఫోను 
నముంబర  తపక్పక రాయముండ. 

సరవన సమాధానముం రాసి ఎముంపికవన మగగ్గార పిలలలక 
 కొతతపలల - 93 న  బహుమతగ పముంపిసాత ముం!

నలువ:

1. మహాతామ్మ గముంధీ మన__ (4)

2. 'మతమరప'లో మతపత, మిగిలద (3)

3. వనరముం, వడుకభషలో (2)

4. కపిలతీరరముంలో కొలువవన శివడత ఇలా పిలుసాత ముం(6)

6. 'తనపలుక'లో 'మాట'ను ససూచిముంచే పదముం (3)

10. 'మే' అన అరచే జముంతవ (2)

11. మొకక్క నీటన దనత పీలుచ్చికముంటముంద (2)



 NEFT TRANSFER  కోససం:

“Kottapalli Prachuranalu”
SB A/c 62320333310,
State Bank of Hyderabad
Dharmavaram Branch
IFSC: SBHY0020902

 కొతసపలల్లో పుససకానకి చసందా కటట్టే ససంసస్థల వార బజ్యేసంక్ అకర్కెసంటులో జమ చేయాలన మనవి.

ఆన్ లలన్ చసందా సౌకరజ్యేసం కేవలసం వజ్యేకుస లకు మాతపమ.  ససంసస్థలకు: 350/-      వజ్యేకుస లకు: 300/-

(బజ్యేసంకు వార కొతస నయమాలననసరసంచి,  "కాజ్యేష్ హాజ్యేసండిల్లోసంగ్ చారరల"గా 
పపతిసార రర. 50 అదనసంగా చెలల్లోసంచవలసి వసుస నర్నెద..  అసందువలల్లో బజ్యేసంకులో 
డబబ్బ కటట్టేకసండి-  నరగా మీ అకర్కెసంటు నసండే టత్రానన్సుఫర్ చేయగలరన పాత్రారస్థన)

పపసుస తసం అసందుబటులో ఉనర్నె కొతసపలల్లో పపసంటు పుససకాల వివరల:

కపమ
ససంఖజ్యే

వివరల ఒక సెట లోన
పుససకాల ససంఖజ్యే

సాట్టే కులో ఉనర్నె సెటుల్లో
(సుమారగా)

వెల (రర)

(పోసట్టేజి రర 50  అదనసం)

1 2011 Set 11 11 220

2 2012 Set 12 12 240

3 2013 Set 7 3 175

4 2014 Set 10 403 250

5 2015 Set 7 914 175

6 2016 Set 8 1178 200

మరనర్నె వివరలకల ససంపపతిసంచసండి:  కొతసపలల్లో పపచరణల, 1-127/A, యసంఆరర్వ ఆఫీసు దగగ్గర, చెనర్నెకొతసపలల్లో, 
అనసంతపురసం జిలల్లో , 515101.  ఫోన: 7702877670,  9000453887.  ఇ-మెయిల : team@kottapalli.in 

కొతసపలల్లోన మీ మితప లకు, మీర చదవిన బడులకు, మీ సమీపసంలోన లలబదరలకు బహూకరసంచసండి! 

రబోయే 12 ససంచికలకల ముసందసుస  చసందా:

వజ్యేకుస లకు: 300/- (పోసట్టేజీ మరయ యసెన్సుమెర్మాస్ ఛారరల కలప)

ససంసస్థలకు: 350/-

గమనక:  అచచయిన పుససకాల ఎపప్పటకపుప్పడు సాధారణ పోసుట్టే లో పసంపబడతయి.

కొతసపలల్లో పపసంటు పుససకాలన ఆన్ లలనల్లో ఆరర్డర చేయటసం, చసందాల కటట్టేటసం చాల 
సులవ!    కపడిట కారర్డ ల దార్వరన, డెబిట కారర్డ ల దార్వరన, నెట బజ్యేసంకిసంగ్ దార్వర 
కూడా ఇపుప్పడు కొతసపలల్లోకల  డబబ్బల చెలల్లోసంచవచచ! అకర్కెసంటు నెసంబరల్లో  వెతకుర్కెన 
పన కూడా లేదు!  ససందరరసంచసండి: http://www.instamojo.com/kottapalli



మమంచి పుససకమం:
పపపమంచ పపసిదద్ధ జానపద కథల

ఏ కాలానివవన, ఏ దేశానివవన, ఏ భాషవవన తరతరాల అనుభవాల,

అనుభభూతుల సారాల జానపద కథల. 

చితప విచితపమవన చమతత్కారాల, మానవ జీవితమంతో కలగలసిపోయిన
దురాశల, కుయుకుస ల, జితుస ల, వాటిని పరిషత్కారిమంచే యుకుస ల-

ఎనన్నెనన్నె  జానపద  కథలల్లో  విరివిగా  దొరుకుతయి.  తమని  చదివ
పిలల్లోలన్నె  తమతోబాటు  చుకత్కాల  లకాలక,  అమందాల  సీమలక
కొనిపోతయి  ఇవి.  జీవితనిన్నె  సమంతోషానమందాలతో  గడిపమందుకు
అవసరమవన విలవలను అమందిసాస యివి.

నభూల  వడికే  వాళల్లో ,  మమంతపగతసల,  వరిపవమంగళమమ్మల,  దొమంగల
బమంగారు భరిణల, రెకత్కాల గురార్రాల, దార్రాక్ష రసాల, ఆకాశ దేవతల,

రాతి సిమంహాల, బల ఇవవ్వటాల, పపతతమ్మల, సావ్వమీజీల, మోసగాళల్లో , బమంగారు జిమంకల- ఇలామంటి
అతత్యదుద్భుత పర్రాణుల (పర్రాణాల లేనివాళల్లో  కడ!)- ఎమందరో ఈ కథలల్లో నిమండ ఉమంటారు.

చదివవాళల్లోని వాళల్లోమంత తమ తమ లకాలకు తీసుకెళస రు. వాళల్లోవవన పరిసిస్థితులను పరిచయమం చేసాస రు.

మన దదృషష్టిని చెపప్పలేనమంత విమంత పదద్ధతులల్లో విశాలమం చేసిపడేసాస రు.

జానపద కథల అనన్నె  పిలల్లోలకు సరిపోయేవిగా ఉమండవ. ఒకత్కా దేశానికీ ఒకత్కా తీరు కడను. వివిధ
దేశాల జానపద కథలల్లో పిలల్లోలకి అమందని వాటినన్నెనిమంటిన సవరిమంచి,  తనదవన శవలల మారిర,  ఎకత్కాడ
లొసుగుల  లేకుమండ మళల్లో  చెపిప్ప,  నిజమంగా  మపిప్పమంచిన  మమండువ రాధగారు  అభినమందనయుల,

కథలన్నె పుససకమంగా పపచురిమంచిన విశాలామంధధ్ర వారు ధనుత్యల.
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